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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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Co,
Gdzie, 
Kiedy

Nie parkuj 
przy marszałku

Strona 11

Remont wiaduktu na DK-88 w ciągu Alei 
Jana Nowaka Jeziorańskiego rozpoczął się 
we wtorek, 4 grudnia. Wykonawcą prac 
jest firma Banimex, która wygrała prze-
targ. Na czas prac obiekt został zamknię-
ty dla ruchu. 

Ci kierowcy, którzy za 
nic mają znaki zakazu 
parkowania na placu Pił-
sudskiego, zdążyli się 
już przekonać, że pozo-
stawianie w tym miejscu 
swojego samochodu jest 
co najmniej ryzykowne. 
Wzmożone patrole Straży 
Miejskiej od dłuższego już 
czasu pojawiają się tutaj 
codziennie. Skutek? Taki 

jak na zdjęciu. 
Równie „niebezpiecznie“ 
jest na ul. Zwycięstwa - 
parkujący tam samochód 
może zostać nie tylko 
„ozdobiony“ blokadą na 
koło ale także odholowa-
ny. Do niedawna funkcjo-
nariuszy straży miejskiej 
można było codziennie 
spotkać także w okolicach 
Urzędu Miejskiego. 

Strona 12

Teraz kierowców czeka trud-
ny okres, który potrwa około 
roku. Pesymiści wieszczą w 
tym rejonie Gliwic niemalże 
komunikacyjny kataklizm. Jak 
będzie naprawdę, przekona-
my się na własnej skórze w 
najbliższych dniach.

- W związku z możliwością 
wystąpienia dużych utrud-
nień w ruchu, proponujemy 
skorzystanie z objazdu Drogi 

Krajowej 88 autostradami 
A-1 i A-4. Ponadto zmienione 
zostaną pierwszeństwa prze-
jazdu na skrzyżowaniu Por-
towa - Estakada Heweliusza 
oraz Portowa - łącznica DK-88 
- informuje Zarząd Dróg Miej-
skich w Gliwicach. 

Koszt przebudowy wiaduktu 
to 13,5 mln zł. Obiekt będzie 
rozebrany i zbudowany od 
nowa.

Pożegnanie
z wiaduktem

Jest szansa, że dworzec 
kolejowy, od lat będący 
niechlubną wizytówką 
miasta, doczeka się 
gruntownego remontu.

• Objazd w kierunku Bytomia: z DK-88 do ul. Por-
towej, estakadą Jana Heweliusza, rondem Księ-
życowym, a następnie ulicami: Perseusza, Pionie-
rów i dalej do DK-88.

Będziemy korzystać 
z objazdów:

• Objazd w kierunku Strzelec Opolskich i Wro-
cławia: z DK-88 do ul. Pionierów, Perseusza, ron-
dem Księżycowym do estakady Jana Heweliusza, 
następnie ul. Portową i dalej do DK-88.

Światła
bardziej
inteligentne


