Dom Kultury
za dwa lata

cyjnym budynku znajdzie siê
wielofunkcyjna hala sportowa, najwiêksza w mieœcie.
Na widowni zasi¹dzie ponad
400 osób.
Powstan¹ tam równie¿: sala
widowiskowa, mniejsza sala
wystawowa i sala konferencyjna.
Obiekt ma byæ m.in. miejscem rozmaitych zebrañ i
spotkañ mieszkañców dzielnicy.

W £abêdach powstanie dwukondygnacyjny obiekt sportowo-kulturalny. Bêdzie
on odpowiedzi¹ na
potrzeby mieszkañców dzielnicy, którzy
wielokrotnie zwracali
uwagê, ¿e w³aœnie
takiego miejsca im
brakuje.

by³aby op³acalna i ¿e lepszym
pomys³em jest wzniesienie w
£abêdach nowego domu kultury.
Nowy obiekt powstanie przy ul.
Partyzantów 25, w s¹siedztwie
dwóch szkó³. W dwukondygna-

Swoj¹ siedzibê bêd¹ tam
mia³y równie¿ organizacje
pozarz¹dowe oraz biblioteka z czytelni¹. Obiekt
wyposa¿ony bêdzie w specjalne podjazdy i windê dla
osób niepe³nosprawnych.
Nowy dom kultury bêdzie gotowy najprawdopodobniej na
pocz¹tku 2011 roku. Orientacyjny koszt przedsiêwziêcia
to ponad 6 mln. z³.

Dawny dom kultury mieszcz¹cy siê przy ul. Wolnoœci
od wielu lat nie pe³ni ju¿ swojej funkcji. Budynek przejêty
zosta³ przez prywatn¹ spó³kê
i niszczeje.
Miasto chcia³o odkupiæ
od spó³ki czeœæ obiektu,
wyremontowaæ
zniszczone lokale i przywróciæ mu
jego kulturaln¹ funkcjê.
Okaza³o siê jednak, ¿e
kosztowna transakcja nie

W tym miejscu, za dwa lata ma powstać
nowy dwukondugnacyjny obiekt
sportowo-kulturalny

GLIWICE. Pierwszy etap prac zwi¹zanych z wymian¹ kanalizacji przy ul.
Dolnej Wsi dobieg³ koñca. W zwi¹zku z tym otwarty dla ruchu ko³owego
zosta³ odcinek ul. Dolnej Wsi oraz skrzy¿owanie ulic Nowy Œwiat - Zygmunta Starego - S³owackiego - Dolnej Wsi – Kosów. Czêœciowo na ul.
S³owackiego przywrócony zosta³ ruch jednokierunkowy.
Zmieni³a siê równie¿ trasa autobusu linii A4.

i zatrzyma siê na tych samych
przystankach co do tej pory.

Teraz
autobusy
je¿d¿¹
udostêpnion¹ dla ruchu czêœci¹
ul. Dolnej Wsi. A4 jad¹cy od
centrum miasta skrêci tak jak
dot¹d w ul. S³owackiego, zatrzyma siê na pierwszym przystanku na tej ulicy, nastêpnie
skrêci w prawo w ul. Sobieskiego oraz w lewo w Dolnej Wsi.
Na tym odcinku ustawiono ju¿
dwa przystanki.

Otwarcie drugiego odcinka dro-

Focus czeka na otwarcie
GLIWICE. Czy zgodnie
z zapowiedziami firma
Parkridge, inwestor
Focus Mall rozpocznie
jesieni¹ prace przy
budowie centrum handlowego?
Zanim firma przyst¹pi do prac

uspokoiæ, ¿e je¿eli chodzi o
sam¹ inwestycjê to nic siê nie
zmieni³o - nadal obiekt bêdzie
mia³ 140.000 m kw.; prawie
200 sklepów, 3 kondygnacje i
ponad 1200 miejsc parkingowych.

w Gliwicach chce zakoñczyæ
swoj¹ czwart¹ inwestycjê w Polsce, czyli Focusa w Piotrkowie
Trybunalskim. Uroczyste otwarcie tego obiektu planowane
jest na 13 listopada.
- Wed³ug wstêpnych za³o¿eñ,
na plac budowy wchodzimy
póŸn¹ jesieni¹, oczywiœcie

W Gliwicach Parkridge nie
bêdzie wybiera³ Generalnego
Wykonawcy inwestycji.
- Prace prowadzone bêd¹ w
systemie pakietowym, co oznacza, ¿e bêdziemy organizowaæ
przetargi na konkretny zakres
robót. Taki system mamy ju¿
przetestowany. Sprawdzi³ siê
on w przypadku naszych inwestycji w Rybniku, Zielonej Górze
i Bydgoszczy - wyjaœnia Drucis.

je¿eli warunki atmosferyczne
na to pozwol¹ - mówi Agnieszka Drucis, dyrektor marketingu Parkridge CE Retail. Mogê

15 wrzeœnia zmieni siê organizacja
ruchu na ul. S³owackiego.
Na odcinku od skrzy¿owania ulic S³owackiego - Nowy
Œwiat - Dolnej Wsi do ul. Sobieskiego zostanie przywrócony ruch jednokierunkowy.
Od ul. Sobieskiego do ul. Daszyñskiego bêdzie nadal
obowi¹zywa³ ruch dwukierunkowy (do czasu otwarcia
ca³ej ul. Dolnej Wsi). Kierowcy jad¹cy ul. S³owackiego
od strony ul. Daszyñskiego w kierunku ul. Nowy Œwiat
bêd¹ skrêcaæ w ul. Sobieskiego i nastêpnie w Dolnej Wsi
- informuje Zarz¹d Dróg Miejskich.

Nie zmieni siê natomiast trasa autobusu A4 jad¹cego do
centrum miasta. Skrêci on z ul.
Dolnej Wsi na ul. S³owackiego,
pojedzie w stronê Daszyñskiego

....................................................................................................

Prace przy budowie jednej z
najwiêkszych galerii handlowych
maj¹ potrwaæ 20 miesiêcy.
Gliwicki Focus Mall bêdzie gotowy jesieni¹ 2011 roku, czyli
rok póŸniej ni¿ zapowiadano na
pocz¹tku. (nd)

gi, od ul. Daszyñskiego do ul.
Sobieskiego zaplanowano na
po³owê listopada.
(kk)
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