
To będzie próba 
cierpliwości dla 
kierowców
Nie obejdzie się bez zmian 
w organizacji ruchu, trwa do-
pracowywanie harmonogramu 
robót, a z pierwszymi poważ-
niejszymi objazdami zapozna-
my się na przełomie stycznia 
i lutego.
Już teraz jednak wiadomo, 
że od przyszłego miesiąca aż 
do grudnia zamknięta będzie 

Trudna będzie też sytuacja kie-
rowców, których czeka jazda 
wytyczonymi objazdami.
Wykonawca inwestycji jest już 
na placu budowy, a prace prze-
prowadzane będą w różnych 
miejscach równocześnie. Od-
cinek G-2, który poprowadzony 
zostanie od ul. Kujawskiej do 
węzła na DK nr 88 i ul. Porto-
wej będzie ostatnim fragmen-
tem DTŚ.

 – W pierwszych tygodniach 
prowadzone będą roboty przy-
gotowawcze. Konieczne jest 
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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

Pora na G-2
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Budowa śródmiejskiego odcinka DTŚ, jedno z naj-
większych przedsięwzięć drogowych w historii 
Gliwic, właśnie się rozpoczyna. Będzie to trudna 
i czasochłonna inwestycja, na trasie znajdą się 
mosty, wiadukty, kładki i prawie półkilometrowy 
tunel w samym centrum miasta.

uporządkowanie terenu m.in. 
wycięcie drzew czy rozebranie 
obiektów znajdujących się na 
trasie „średnicówki”. Ruszą 
także pierwsze roboty inżynieryj-
ne i przebudowa podziemnej in-
frastruktury. Konieczne będzie 
ułożenie nowych i przełożenie 
istniejących sieci: ciepłowni-
czej, elektroenergetycznej, wod-
no-kanalizacyjnej czy gazowej. 
Stąd nieodzowna będzie spraw-
na współpraca budowniczych 
z właścicielami instalacji – in-
formuje biuro prasowe gliwic-
kiego urzędu miejskiego.
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Po niedawnej przeprowadzce 
kupców z terenu Balcerka, przy-
szła pora na tzw. „okrąglaki”. 
Niestety, obydwa charaktery-
styczne budynki będą zburzone.

część ul. Kujawskiej. Objazd 
wyznaczono ulicami Błonie 
i Pocztową.
Obecnie prace przy budowie 
DTŚ trwają na odcinku G1, bie-
gnącym od granicy z Zabrzem 
do ul. Kujawskiej.

Planowany termin zakończe-
nia budowy odcinka G2 to 
rok 2014. Wykonania zada-
nia podjęło się konsorcjum 
firm: Eurovia Polska S.A. 
i Bilfinger Berger Budownic-
two S.A. z inwestorem za-
stępczym – DTŚ S.A.  (kk)
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Wraz z począt-
kiem marca, 

średnio o 8 pro-
cent wzrosną 
ceny biletów 

autobusowych 
i tramwajowych. 

Rozmawiamy 
z nowym 
prezesem 
Piasta Gliwice
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