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Walentynkowe puszcza-
nie lampionów do nieba, 
„gimnastyczny” flash 
mob za butelkę piwa, a 
już wkrótce dość tajem-
niczo brzmiące układanie 
dywanu Sierpińskiego. 
Trochę romantycznie, 
czasem na wesoło, innym 
razem naukowo. Mimo 
chłodnej i deszczowej 
pogody, na placu Krakow-
skim znowu coś się dzie-
je, a miejsce to zaczyna 
regularnie funkcjonować 
jako atrakcyjna prze-
strzeń miejska. Oprócz 
sporej powierzchni, na 
pewno jedną z głównych 
zalet placu jest bliskość 
Politechniki Śląskiej i 
miasteczka studenckie-
go - to właśnie studenci 
najchętniej biorą udział w 
happeningach. 
Co prawda mamy dopiero 
marzec, ale może warto 
rozważyć plac Krakowski 
jako miejsce kolejnego 
gliwickiego Sylwestra? 
Ciekawy skądinąd multi-
medialny show architec-
tural mapping na budyn-
ku Ratusza trzeci rok z 
rzędu to chyba nie byłby 
najlepszy pomysł. 

(mpp)

Świeżo zatrudniona kie-
rowniczka referatu Kultu-
ry i Promocji Miasta, na 
dobry początek posłała 
naszemu dziennikarzowi 
wiązankę. Bynajmniej nie 
kwiatową. Przy okazji ob-
raziła nieobecnego przy 
incydencie naczelnego 
Gazety Miejskiej. A zda-
rzyło się to nieco ponad 
miesiąc temu, w okolicz-
nościach całkiem oficjal-
nych, przy świadkach, 
tuż po zorganizowanej 
przez prezydenta Gliwic 
konferencji prasowej w 
Ratuszu. 
W dyskusję z urzędnicz-
ką nikt się nie wdawał, 
nasza redakcja od razu 
złożyła oficjalną, pisem-
ną skargę na jej wulgarne 
zachowanie. Pismo, w 
którym domagaliśmy się 
przeprosin od kierownicz-
ki referatu, wysłaliśmy 
do prezydenta Gliwic. Po 
miesiącu dostaliśmy od-
powiedź (nie od prezyden-
ta, tylko od p.o. naczel-
niczki wydziału). Skargę 
uznano za zasadną, pra-
cownik został upomniany 
i pouczony. Kropka.
Słowo „przepraszam“ 
nikomu przez gardło nie 
przeszło. Wielka szko-
da, bo akurat w wydziale 
KULTURY znane być po-
winno. Pozostał niesmak. 

(gm)

.......... Jak informuje urząd miasta, 
kierowcy powinni zachować 
szczególną ostrożność i zwró-
cić uwagę na ustawione zna-
ki drogowe. Na czas trwania 
prac, mieszkańcy będą mieli 
zapewniony dojazd do posesji.

Przypomnijmy, remont Sta-
rówki rozpoczął się w czerwcu 
ubiegłego roku. Początkowy 
etap inwestycji objął pięć ulic: 
Bednarską i Plebańską w ca-
łości, fragment Grodowej oraz 
fragmenty Bankowej i Bytom-
skiej. Jak podaje magistrat, 
na jezdnie powróciły zabytko-
we bruki, które były tam przed 
rozpoczęciem prac. 
Oko przykuwa zwłaszcza zmia-
na w wyglądzie nawierzchni na 
ul. Grodowej. Wcześniej, ulica 

ta straszyła licznymi dziurami 
i ubytkami w chodniku. Teraz 
jest znacznie lepiej - po schlud-
nej i równej uliczce aż chce się 
chodzić. Na początku marca 
wyremontowany odcinek ul. 
Grodowej zostanie otwarty dla 
ruchu.

Docelowo, podczas przebudo-
wy mającej potrwać do 2016 
roku, wszystkie uliczki gliwic-
kiej Starówki zostaną wyre-
montowane. Za przedsięwzię-
cie odpowiada gliwickie Przed-
siębiorstwo Remontów Ulic 
i Mostów (lider konsorcjum) 
oraz firma Szostak i Duda. 
Szacowany koszt całej inwe-
stycji przekracza 41 mln zł.
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Remont Starówki 
- ciąg dalszy

Już niedługo ten fragment 
ul. Grodowej zostanie wyremontowany

• Grodowa (od ul. Bankowej do ul. Pod Murami)
• Średnia (od ul. Szkolnej do ul. Raciborskiej).

Mieszkańców, przedsiębiorców i kierowców do-
jeżdżających do pracy w okolicy Starówki cze-
kają kolejne utrudnienia. Uciążliwe, ale niestety 
konieczne. Dokładnie 1 marca rozpoczął się bo-
wiem drugi etap remontu ulic Starego Miasta.

Od czwartku 
zamknięte 
dla ruchu 
kołowego 
zostały ulice:

    Przy sprzyjających warunkach 
pogodowych, w kolejnych dniach 
prace obejmą również ulice:
• Grodową (od ul. Średniej do ul. Krupniczej)
• Średnią (od ul. Kaczyniec do ul. Grodowej)
• Bytomską (od ul. Wysokiej do ul. Pod Murami)
• Mleczną
• pl. Mleczny
• Wysoką
• Wodną.

...teraz, aż chce się 
po niej chodzić

Wcześniej, ulica 
ta straszyła 
dziurami... 


