POJAWI SIĘ RONDO, NOWA NAWIERZCHNIA, CHODNIKI I ŚCIEŻKA ROWEROWA.

Objazdy i zmiany na os. Kopernika.
Ulica Perseusza zamknięta.
Zgodnie z zapowiedziami, w poniedziałek
wyłączono z ruchu ulicę Perseusza na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Oriona.
Do kiedy? Zarząd Dróg Miejskich
informuje, że „do odwołania”.
Całość prac związanych z modernizacją ul. Perseusza i Pionierów
powinna jednak potrwać nie dłużej niż do listopada.

Lipiec

kowych. Jednak najistotniejszym elementem modernizacji będzie zamiana istniejącego skrzyżowania ulicy
Perseusza z ulicą Gwiazdy
Polarnej na czterowylotowe
rondo.

Zamknięcie ul. Perseusza oznacza rozpoczęcie pierwszego etapu prac związanych z modernizacją ulic Perseusza i Pionierów.
Generalnym wykonawcą tych
robót będzie Przedsiębiorstwo
Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach.

gę na tymczasowe oznakowanie
w tej okolicy – apeluje ZDM.

Objazdy i zmiany

Tak pojadą
autobusy

Wprowadzony został objazd wytyczony ulicami: Oriona, Toszecką i
Pionierów.

Na czas robót przystanek autobusowy „Gliwice Szobiszowice” (obsługujący linie C-4, 32, 71, 126,
187, 197, 650, 677, 699, 702)
zostanie przesunięty o około 200
m w kierunku centrum Gliwic, na
ul. Toszecką, za skrzyżowanie z
ul. Pionierów. Inaczej niż dotychczas będą ponadto jeździły autobusy linii 678, 692, 710 i 932.
– Autobusy linii 678, 710 i 932,
jadące w kierunku Osiedla Kopernika, po obsłudze przystanku
„Gliwice Osiedle Kopernika Andromedy” będą nawracać. Poja-

Zmianie ulegnie ponadto organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic
Zygmuntowskiej, Oriona i Perseusza oraz w rejonie skrzyżowania
ulic Toszeckiej, Myśliwskiej i Pionierów. Dojazd do ulic Bereniki i
Gwiazdy Polarnej dla jadących ul.
Zygmuntowską od strony dzielnicy Łabędy będzie możliwy ulicami: Oriona, Toszecką, Pionierów,
Perseusza i Kopernika. – W nadchodzących tygodniach kierowcy
powinni zwrócić szczególną uwa-

Remont ulic Perseusza i
Pionierów zakłada, że na
całej długości ich szerokość zostanie wyrównana
do 7 metrów, zmieni się
nawierzchnia i przebieg
przylegających chodników
oraz ścieżek rowerowych,
które znajdą się tylko po
jednej stronie. Powstanie
także sześć zatok przystan-

dą następnie ulicami Pionierów
oraz Toszecką do przystanku
„Gliwice Osiedle Kopernika Kąpielisko”. Autobusy będą dodatkowo obsługiwać przystanek
„Gliwice Osiedle Kopernika” –
zawiadamia KZK GOP. – Z kolei
autobusy linii 678, 692, 710 i
932, jadące w kierunku centrum
Gliwic, po obsłudze przystanku
„Gliwice Osiedle Kopernika Kąpielisko” pojadą ulicami Toszecką oraz Pionierów (z włączeniem
do obsługi przystanku „Gliwice
Osiedle Kopernika”). Nawrócą
one na wysokości przystanku
„Gliwice Osiedle Kopernika Andromedy”, a następnie zatrzymają się na przystanku „Gliwice
Osiedle Kopernika Andromedy”.
Dalsza trasa przebiegać będzie
bez zmian.

Rozpoczęto kompleksową modernizację Rynku.
Rzecznikiem praw obywatelskich została pochodząca z Gliwic Irena Lipowicz.
Zespół Form Tanecznych „Salake” wywalczył pierwsze
miejsce i złoty medal w kategorii step na mistrzostwach
świata w Porto Rotondo w Tańcu Dzieci i Młodzieży „Dance
World Cup 2010”.

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

Coca-Cola? Nie, tutaj nalejesz sobie mleka
Na pierwszy rzut oka
przypomina zwykły
dystrybutor napojów.
W Polsce to jeszcze
ciągle nowość, chociaż
takie urządzenia są
już bardzo popularne
w Czechach, Austrii czy
Włoszech. Pierwszy mlekomat w centrum handlowym pojawił się właśnie
w Gliwicach.

– zachwala Magdalena Szczęśniak, właścicielka urządzenia.
Mleko, zanim trafi do handlu,
jest kontrolowane w lokalnej
stacji mleczarskiej zaraz po odebraniu z gospodarstwa hodowlanego.

Mleka z niego można napić się
na miejscu lub zabrać ze sobą
do plastikowej butelki, również
do kupienia w automacie. Litr
świeżego mleka kosztuje 3 zł.

Mlekomat stanął
w Centrum Handlowym
FORUM w Gliwicach.
– To nowość, która z
pewnością przyjmie się
wśród naszych klientów
– przekonuje Agnieszka
Mielcarz, dyrektor
FORUM.
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Podpisano umowę w sprawie sposobu finansowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”. Inwestycja o łącznej
wartości 94,6 mln zł zostanie dofinansowana ze środków
unijnego Funduszu Spójności w wysokości 35,4 mln zł.

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

Sierpień

Maszyna utrzymuje napój w
stałej, zapewniającej świeżość
temperaturze (ok. 3-4 st. C), zaś
specjalny wyświetlacz podaje
jego skład, w tym m.in. zawartość tłuszczu (ok. 4-5 proc.).

pełnie inne niż to, które zwykle
kupujemy w kartonowych opakowaniach. Nie jest rozcieńczane
wodą, ani poddawane jakiejkol-

– Mleko dostarczamy do automatu codziennie. Jest ono zuR

Otwarto węzeł autostradowy „Gliwice – Sośnica”.
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wiek obróbce, nie posiada też
żadnych „polepszaczy”. To właśnie z takiego mleka jesteśmy w
stanie zrobić sobie w domu ser
.
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Sami klienci również wydają się
być zadowoleni. – Pierwszy raz
widzę takie urządzenie. Dzisiaj
korzystam z niego tak na próbę.
Jeśli mleko rzeczywiście niczym
nie różni się od takiego od krowy, na pewno będę tu wracać –
podsumowuje pani Anna, jedna
z klientek. (mf)
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Przekazano do użytku odnowiony skwer Bottrop oraz Plac
Mickiewicza.
Oddano do użytku odcinek ulicy Zabrskiej na wiadukcie.
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