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„Woda w gliwickich kranach
nadaje się do bezpośredniego
spożycia. I to w każdej godzinie,
w każdej minucie”.

piątek 11.30 - 13.30
Chciałbyś zgłosić jakiś problem, interwencję,
a może pochwałę? Czekamy na Twój
Strona 6
telefon pod numerem 32 230-84-51.

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

Bardzo dobre perspektywy Gliwic
w ocenie
Fitch Rating
To zdecydowanie
nie wygląda dobrze!
Zwłaszcza, że minęło
zaledwie kilka miesięcy od remontu.
Na fragmentach nawierzchni z estetycznej kostki, na ulicy
Zwycięstwa pojawiają
się pierwsze dziury,
a pojedyncze kostki
luzem walają się po
chodniku!

Nowa Szwajcaria
w Gliwicach?

ku, instalację urządzenia do
wspinaczki oraz postawienie
wysokich, stylowych latarni.
Przy wejściu do parku znajdą
się miejsca parkingowe. Jeśli
chodzi o zieleń, to w Szwajcarii
będą posadzone nowe trawniki, drzewa, a także zostanie
wydzielona polana.

Oprócz przedstawienia projektów
architektoniczno–
budowlanych, potencjalny wykonawca będzie musiał
również dołączyć
wizualizacje.

Góra saneczkowa, fontanna, plac zabaw,
alejki z kostki brukowej – możliwe, że
Gliwice wzbogacą się o nowe miejsce do
aktywnego wypoczynku. Miejski Zarząd
Usług Komunalnych ogłosił zamówienie
na wykonanie projektów zagospodarowania zapuszczonego parku Szwajcaria.
Historia parku położonego
w sąsiedztwie dawnego ośrodka egzaminacyjnego kierowców
przy ulicy Łabędzkiej, sięga
dwudziestolecia międzywojennego. W 1924 roku oddano
do użytku park, który był miejscem służącym do rekreacji.
Wtedy też znajdowała się tam
renomowana restauracja. Latem Szwajcaria była celem
długich spacerów, a po stawie
ścigano się kajakami. Zimą na
obiekcie bawili się saneczkarze. Od kilku dziesięcioleci park

stopniowo przechodzi w zapomnienie. Teraz MZUK stara
się, by przywrócić dawny blask
Szwajcarii.

– Już od dłuższego
czasu oczyszczamy
staw i teren parku.
Teraz czekamy na
propozycje projektów. Chcemy zrobić
tam piękny i przy-

jazny park – optymistycznie ocenia
Iwona Kokowicz,
rzecznik prasowy
MZUK-u.
Co obejmuje zamówienie? Oferenci będą musieli przedstawić
projekty m.in. placu zabaw z
huśtawkami i karuzelą, góry
saneczkowej, fontanny i ławeczek. Zamówienie zakłada
również remont starego most-

To nie jedyne miejsce, które
zostanie zagospodarowane na
nowo. MZUK zamierza również
odnowić teren parku w Bojkowie. Termin składania projektów upływa 30 czerwca bieżącego roku.

Michał Pac Pomarnacki
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