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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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Robotnicy nie 
pracują bo... 
nie mogą

SKO blokuje 
obwodnicę

Strona 7

R E K L A M A . . . .

Strona 6

Decyzją Samorządo-
wego Kolegium Od-
woławczego w Katowi-
cach, prezydent mia-
sta zobowiązany jest 
do ponownego pod-
jęcia postępowania 
administracyjnego. 
Oznacza to, że cała urzędni-
cza procedura ruszy od nowa.

Saga pt. „budowa 
zachodniej obwod-
nicy Gliwic od ul. 
Sowińskiego do Da-
szyńskiego“ wydaje 
się nie mieć końca. 
26 września, skarga 
wniesiona przez dwie 

rodziny mieszkające przy 
ulicy Daszyńskiego została 

pozytywnie rozpatrzona przez 
urzędników z SKO. Co jest 
przedmiotem sporu w tej 
administracyjnej przepychan-
ce? Pomimo planowanego 
zastosowania ekranów aku-
stycznych, mieszkańcy z ul. 
Daszyńskiego obawiają się 
wzrostu uciążliwości związa-
nej z inwestycją.

Ich wątpliwości budzi również 
kwestia wyburzenia budyn-
ków pod obwodnicę.
W związku z zastrzeżeniami 
protestujących, rozpatrzono 
dwie wersje przebiegu obwod-
nicy - zaplanowaną i alterna-
tywną.

Skargi, wnioski, zastrzeżenia, odwołania oraz uchy-
lenia decyzji - administracyjne przepychanki pomię-
dzy grupką mieszkańców a magistratem opóźniają 
budowę długo oczekiwanego fragmentu zachodniej 
obwodnicy Gliwic. R E K L A M A . . . .

Bartłomiej 
z odnowioną wieżą
Usunięte zostaną również 
m.in. naleciałości po ce-
mencie, które psują es-
tetykę obiektu. Wycięte 
będą także wtórne fugi, 
a stare cegły i kamienie 
poddane zostaną staran-
nemu czyszczeniu. Naj-
bardziej nadgryzione zę-
bem czasu cegły zostaną 
wymienione na nowe.

- Firma konserwatorska 
przeprowadzająca prace 
znalazła cegielnię, która 
wykonuje cegły w kształ-
cie, formie i kolorze zbli-
żonym do oryginału - po-
wiedział konserwator za-
bytków Adrian Poloczek 
w rozmowie z ITV Gliwice.

Niestety, środki finanso-
we parafii pozwalają wy-

łącznie na remont wieży. 
Prace remontowe nie obej-
mą sypiącego się muru 
przy kościółku pochodzą-
cym z pierwszej połowy XIII 
wieku. Koszty restauracji 
obiektu pokryte zostaną ze 
środków własnych parafii 
oraz z biura Konserwatora 
Wojewódzkiego. 

(mpp)

Trwają prace remontowe przy starym 
kościele p.w. Świętego Bartłomieja 
przy ul. Toszeckiej. Już wkrótce naj-
starszy obiekt sakralny w Gliwicach 
będzie miał wyremontowaną fronto-
wą wieżę.


