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Podium za 
27 miesięcy 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

Plac pełen
historii

Co,
Gdzie, 
Kiedy
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Kilkanaście dni temu, sosnowiecka firma Bude-
con, właściciel terenu po dawnej pętli tramwajo-
wej, rozpoczęła prace budowlane na działce.  
Jak udało nam się dowiedzieć, u zbiegu ulic  
Daszyńskiego i Słowackiego powstanie siedem-
nasty sklep sieci Biedronka w Gliwicach.
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Biedronka
na pętli

6-7
2

Zarząd Dróg Miejskich 
przedstawił listę remon-
tów, które zaplanował na 
ten rok. Za kwotę ponad 
7,5 mln zł odnowionych zo-
stanie 9 dróg gminnych i 7 
powiatowych, również kilka 
chodników. W niektórych 
miejscach zaplanowano 
budowę kanalizacji.

Remontu jezdni i chodników, 
a także budowy kanalizacji 
doczekają się ulice Karpac-
ka, Sudecka, Powroźnicza, 
Ślusarska, Ossowskiego, 
Jondy, Ficka, Goplany i Bata-
lionu Kosynierów. W przypad-
ku ostatniej z wymienionych 
ulic, wybudowane zostaną 
też miejsca postojowe. 

Dalszy remont, bo rozpoczę-
ty już w 2012 roku obejmie 

ul. Zawadzkiego i Skowroń-
skiego. 
Poza tym, prace remontowe 
obejmą ul. Toszecką (na od-
cinku od ul. Zbożowej do ul. 
Bernardyńskiej) i ul. Koziel-
ską (na odcinku od drogi do 
Rzeczyc do A-4).  

Na ul. Kozielskiej od nr 177 
do nr 205 wybudowany zo-
stanie chodnik, a na ul. Knu-
rowskiej (na odcinku od ul. 
Chmielnej w kier. Knurowa) 
chodnik i droga rowerowa. 
Roboty czekają także oko-
lice Gliwickiego Teatru Mu-
zycznego (ul. Nowy Świat) 
aż do ul. Rybnickiej. W tej 
części miasta wyremonto-
wane zostaną mocno znisz-
czone już chodniki. 
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Które ulice 
do remontu?
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