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W szpitalu przy ul. Radiowej otwarto
nowoczesny Oddział Udarowy.

Najwięcej ofert agencji nieruchomości znajdziesz zawsze
w Gazecie Miejskiej

Przeczytaj jakie zmiany już wkrótce czekają
gliwickie zieleńce.

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

Czy zabytkowa wie¿a ciœnieñ mo¿e staæ siê ozdob¹
miasta? Firma Water Tower uwa¿a, ¿e tak i dlatego
planuje rewitalizację gliwickiego obiektu.

Wpadłeś w dziurę?
Możesz dostać
odszkodowanie
Tegoroczna zima wyrz¹dzi³a w nawierzchni dróg szkody wiêksze ni¿ ubieg³oroczna,
nic wiêc dziwnego, ¿e kierowcy co rusz
narzekaj¹ na dziurawe jezdnie.
Od pocz¹tku roku ju¿ ponad
300 osób z³o¿y³o w Zarz¹dzie
Dróg Miejskich wnioski o odszkodowanie po tym, jak na
dziurawej jezdni uszkodzi³o
swój pojazd.

Na razie jednak spó³kê czeka
ogrom pracy zwi¹zany z przy-

– Stan dróg kontroluj¹
inspektorzy z naszej firmy. Zg³oszenia w sprawie
uszkodzeñ ulic przyjmowane s¹ od policji, stra¿y
miejskiej, a tak¿e od
mieszkañców. Przekazujemy
je Przedsiêbiorstwu Remontów Ulic i Mostów, które zajmuje siê napraw¹ ubytków
– informuje Artur Ga³uszka
z ZDM.

Najczêœciej kierowcy urywaj¹
zderzaki lub niszcz¹ felgi i
opony, jeœli jednak dziury
przykryje ka³u¿a i samochód
nie zmniejszy prêdkoœci w
porê, mo¿liwe jest nawet
zniszczenie zawieszenia i
elementów uk³adu kierowniczego.

Projekt wykonała pracownia Medusa Group

W wie¿y wodnej
znajduj¹cej siê przy
ul. Sobieskiego prowadzona ma byæ
dzia³alnoœæ kulturalna oraz gastronomiczna.

okresie zimowym oraz prowadzone s¹ prace naprawcze.

Zarz¹d Dróg Miejskich odpowiada za stan nawierzchni
oko³o 800 ulic, czyli w sumie
za ponad 450 kilometrów
dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gliwic.
W³aœnie trwa inwentaryzacja
ich stanu technicznego po

wróceniem obiektu do ¿ycia.
Koncepcja rewitalizacji obiektu ju¿ powsta³a, jak zastrzega
jednak prezes spó³ki Water
Tower, Anna Grabowska-Kostka, bêdzie ona jeszcze
modyfikowana.
Na ten rok spó³ka ma w planach m.in. uporz¹dkowanie
zieleni, zabezpieczenie dachu
oraz otrzymanie zamiennego

pozwolenia na budowê.
- W zagospodarowaniu wie¿y
pomaga nam Plantacja Sztuki i trwaj¹ rozmowy, aby
przeznaczyæ 3/4 powierzchni wie¿y pod jej dzia³alnoœæ
– informuje Anna Grabowska-Kostka.
1 lutego inwestor zorganizowa³ spotkanie dla mieszkañców s¹siaduj¹cych z wie¿¹.

- Po rozniesieniu 400
zaproszeñ, na spotkaniu
pojawi³y siê 43 osoby - co
odnotowaliœmy jako sukces.
Wys³uchaliœmy uwag i propozycji mieszkañców, jak równie¿ przedstawiliœmy w³asne
- mówi Grabowska-Kostka.
Nastêpne spotkanie zaplanowano na maj.
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Jeœli jednak wpadniemy w
dziurê zanim zostanie ona
naprawiona i uszkodzimy samochód, mo¿emy staraæ siê
o wyp³atê odszkodowania.
Miasto ubezpieczone jest na
wypadek tego typu sytuacji.
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