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Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30
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Koń biegał po osiedlu
Koń biegający po osiedlu Obrońców Pokoju narobił 
naprawdę sporo zamieszania. Informację o tym niety-
powym zdarzeniu otrzymał dyżurny straży miejskiej 
w ubiegłą środę.

Co, gdzie, kiedy

R E K L A M A . . . .

Strona 5

Najbliższy weekend zapowiada 
się wyjątkowo atrakcyjnie. Każdy 
znajdzie coś dla siebie.

Kto zakończy 
średnicówkę?

Uroczy 4-miesięczny 
kocurek Lucky został 
wyrzucony za pogry-
zienie kabla interne-
towego. Teraz szuka 
nowego domu...

Strona 8

Łącznie, chęć zrealizowania 
inwestycji wyraziło dziewięć 
firm. Spółka Eurovia wyce-
niła swoje usługi na ponad 
700 mln zł. Najdroższa ofer-
ta opiewa na około 930 mln 

zł. Złożenie najtańszej oferty 
nie jest jednoznaczne ze zwy-
cięstwem w przetargu - teraz 
nastąpi proces weryfikacji do-
kumentów przetargowych pod 
względem zgodności spełnie-

Spółka Eurovia złożyła najkorzystniej-
szą, wartą ponad 700 mln zł, ofertę  
na budowę ostatniego fragmentu  
Drogowej Trasy Średnicowej. W czwar-
tek, w katowickiej siedzibie spółki 
DTŚ otwarto oferty w przetargu.

nia wymogów formalnych.

Odcinek G2,  
o długości 5,6 km 
będzie przebiegał 

od ul. Portowej  
(węzeł z DK-88)  
do ul. Kujawskiej. 
W ramach zamówienia wybu-
dowany zostanie m.in.: węzeł 
z al. Nowaka-Jeziorańskiego, 
most w ciągu ulicy Orlickiego 
oraz wiadukt w ciągu ul. Czę-
stochowskiej. Rozpoczęcie 
prac przy tym odcinku zapla-
nowano jeszcze na grudzień 
bieżącego roku.

Według najbardziej optymistycznych 
prognoz, gliwickim odcinkiem DTŚ 
pojedziemy już w 2015 roku

Prawie setka 
topoli rosną-
cych wzdłuż 
ul. Ceglarskiej 
i otaczających 
sąsiednie 
boisko zosta-
nie wycięta. 
Drzewa stwa-
rzają poważne 
zagrożenie.

Czy 
pochodząca 
z gliwickich 
zakładów no-
woczesna lo-
komotywa ma 
szansę podbić 
międzynarodo-
we rynki?


