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CZTERY MIASTA POROZUMIAŁY SIĘ W SPRAWIE WSPÓLNEGO
do Szwajcarii
UTRZYMANIA DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ

ZA TRZY MIESIĄCE W TYM MIEJSCU MA WYSTARTOWAĆ NOWY „BALCEREK”

Tu powstanie
targowisko

Modernizację parku położonego przy
ulicy Łabędzkiej (za dawnym ośrodkiem WORD) rozpoczęto w 2008
roku. Park Szwajcaria
powoli odzyskuje część
dawnego blasku.
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Choć miejsce to może jeszcze straszyć
przechodniów, już za 3 miesiące będziemy mogli tam robić zakupy - takie
Nowa inicjatywa
przynajmniej są plany. Jak będzie
przyniesie również
gminom oszczędności
w rzeczywistości, czas
pokaże.

Ulica Dubois
została wyłączona z ruchu
w ubiegłym
tygodniu. Do
posesji mogą
dojechać
tylko mieszkańcy.
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– Zależy nam, by
już od następnego sezonu
R
E zimowego
K L A Drogowa
M A . Trasa
. . .
Średnicowa była odśnieżana
przez jeden podmiot. Dzięki
temu kierowcy jadący z Chorzowa w kierunku Zabrza i odwrotnie nie będą narażeni na nagłe
zmiany warunków panujących
na drodze – podkreśla wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski.
Porozumienie zostało podpisane w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
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Koniec z różnicami w stanie Drogowej Trasy Średnicowej! Odśnieżaniem drogi i utrzymaniem
jej w czystości w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach i Chorzowie będzie się zajmować
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Jeden ze znajdujących się
na niej budynków – wyróżniający się obiekt z czerwonej cegły to pozostałość po
fabryce szkła.
Funkcjonujący przez ponad 20 lat w centrum miasta „Balcerek” zakończył
działalność przy ul. Fredry
Cała nieruchomość
w związku z budową Drogoprzy ul. Toszeckiej 2
wej Trasy Średnicowej.
Podpisanie
dokumentów
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działkę
o po- w siedzibie Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego
wierzchni
3525 m2.
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z Katowic, wycofała się jednak
ze swoich zamierzeń. Potem,
gdy miasto ogłosiło pierwszy
przetarg na wydzierżawienie placu przy ul. Toszeckiej – nie było
chętnych. W drugim przetargu
zgłosiła się jedna firma.

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

Fot. Łukasz Gawin

Bezpieczniej

Kolejne wyłączenia
z ruchu

SEBASTIAN
PAŁYGIEWICZ

