
Zakoñczenie prac za-
planowano na 2010 
rok. W tym samym 
roku otwarty zostanie 
gliwicki Focus Mall, 
który ma ubiegaæ siê o 
tytu³ najpiêkniejszego 
centrum handlowego 
na œwiecie. Który z 
gigantów przygotuje ciekawsz¹ 
ofertê handlow¹ i przyci¹gnie 
wiêcej klientów?

Wiadomo ju¿, jak bêdzie 
nazywaæ siê centrum handlo-
we budowane w bezpoœrednim 
s¹siedztwie wêz³a Soœnica. 

Inwestor zrezygnowa³ z 
roboczej nazwy Soœnica 
Park i zdecydowa³ siê 
na nazwê Europa Cen-
tralna. 

Centrum powstanie na 
26 hektarowej dzia³ce, 
przy przeciêciu dwóch 

najwa¿niejszych autostrad A4 
i A1. 
Po zakoñczeniu prac przy 
budowie autostrady A1, do 
obiektu bêdzie mog³o dotrzeæ 
ponad 3,2 miliona potencjal-
nych klientów w maksymalnym 
czasie 60 minut. 

- Lokalizacja to najwiêkszy atut 
tego obiektu – wyjaœnia Jona-
than Tinker, dyrektor zarządza-
jący Helical Poland. Będzie on 
łatwo dostępny z odległości 
dotychczas w Polsce niespoty-
kanych w odniesieniu do cen-
trów handlowych. Park Handlo-
wy Europa Centralna będzie 
jednym z najważniejszych pro-
jektów tego typu w Polsce w 
roku 2009. 

Skrzy¿owanie w Soœnicy bê- 
dzie unikalne, gdy¿ optymal-
nie ³¹czy Niemcy i Ukrainê 
oraz kraje skandynawskie                

z Czechami i S³owacj¹. Park 
Handlowy Europa Centralna 
znajdzie siê wiêc dos³ownie 
na skrzy¿owaniu dróg w 
œrodku Europy a jego wielkoœæ 
(docelowo ma dysponowaæ 
powierzchni¹ ok 90.000 m2) 
oznacza, ¿e jednoczeœnie 
bêdzie najwiêkszym zintegro-
wanym parkiem handlowym 
centralnej Europy.  
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Europa Centralna
pod Gliwicami
Budowa parku handlowego Helical Poland  
w Soœnicy rusza w tym roku. Inwestor ju¿ 
zapowiada, ¿e bêdzie to najwiêkszy zintegro-
wany obiekt tego typu w Centralnej Europie.

W kolejnej ods³onie cyklu, Telewizja Gliwice zaprasza 
do zadawania pytañ Markowi JARZÊBOWSKIEMU, rzecz-
nikowi prasowemu Urzêdu Miasta w Gliwicach. Z pytañ 
wys³anych na stronie www.itv.gliwice.pl wybranych zo-
stanie siedem. Marek Jarzêbowski odpowie na nie w 
poniedzia³ek 23 lutego.

Informator Rynkowy jest partnerem programu. W wyda-
niu z dnia 24 lutego bêdzie mo¿na przeczytaæ odpowiedzi 
rzecznika. 

W sobotê oko³o godziny 
10.50 w jednym ze skle-
pów przy ul. Wielickiej w 
Gliwicach-Soœnicy zatrzy-
mano go, gdy próbowa³ 
ukraœæ kosmetyki. 
Sprawca zosta³ przeka-
zany policjantom przez 
pracowników marketu. 
Policjanci przy zatrzyma-
nym znaleŸli artyku³y dro-
geryjne o wartoœci 290 
z³. Mê¿czyŸnie grozi kara 
do 5 lat pozbawienia 
wolnoœci.

Walentynkowy prezent
GLIWICE. 23-letni mieszkaniec Gliwic 
chcia³ obdarowaæ ukochan¹ z okazji Walen-
tynek. Jako, ¿e nie mia³ pieniêdzy na pre-
zent, postanowi³ go ukraœæ.


