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GLIWICE. 
Trwaj¹ca od ponad 
pó³ roku rozbudowa 
pasa¿u handlowe-
go Tesco dobiega 
koñca. 

Na zwiêkszonej o prawie 
3370 m2 powierzchni pojawi 
siê 11 nowych sklepów oraz 
restauracja. Uroczyste otwar-
cie rozbudowanego pasa¿u 
zaplanowano na drugi tydzieñ 
maja.

- Przy doborze najemców 
do nowej czêœci pasa¿u, 
kierowaliœmy siê przede 
wszystkim opiniami miesz- 
kañców Gliwic – mówi Micha³ 
Kubajek z Biura Prasowego 
Tesco Polska. Czego wiêc 
oczekiwali mieszkañcy? 

Jak siê dowiedzieliœmy, jed-
nym z najwiêkszych sklepów 
w nowej czêœci bêdzie sklep 
Euro-net oferuj¹cy sprzêt 
RTV/AGD. Zajmowaæ bêdzie 
powierzchnie 1350 m2. 
W drugiej czêœci nowego 

15 kwietnia przedstawiciele 
zabrzañskiego samorz¹du 
i w³adze spó³ki Tramwaje 
Œl¹skie S.A. podpisali po-
rozumienie o wspó³pracy. 
Zgodnie z jego treœci¹, 
miasto zobowi¹za³o siê do 
podwy¿szenia kapita³u spó³ki 
TŒ poprzez objêcie akcji no-
wej emisji - za kwotê 16 mln 
z³. Tym samym, gmina zo-
stanie kolejnym, po 12 mia-
stach Œl¹ska akcjonariuszem 
spó³ki.

Do wk³adu w³asnego miasta, 
Unia Europejska do³o¿y ze 
swojego bud¿etu kolejne 16 
mln. Ca³oœæ œrodków, czyli 32 
mln z³. spó³ka przeznaczy na 
modernizacjê infrastruktury 
tramwajowej na terenie Za-
brza. 

W ramach projektu wykona-
na zostanie modernizacja ul. 
Bytomskiej - od ul. Chrobrego 

do ul. Drzyma³y, modernizacja 
ul. Wolnoœci - od ul. Kondrato-
wicza do granicy z Gliwicami 
oraz modernizacja torowiska 
tramwajowego na ul. 3 Maja.

Zakoñczenie prac zaplanowa-
no na 2011 rok.  

Operacja kosztowna, jednak 
zdaniem prezydent Zabrza, 
Ma³gorzaty Mañki-Szulik, 
która nie wyobra¿a sobie 
ju¿ miasta bez tramwajów, 
niezbêdna. Jej zdaniem tram-
waje stanowi¹ dobry i solidny 
œrodek komunikacji. 

Poza tym, idealnie wpisuj¹ 
siê w plan utworzenia euro-
pejskiego centrum turystyki 
przemys³owej. Nowoczesny 
i bezpieczny tramwaj bêdzie 
wozi³ turystów od kopalni ,,Gu-
ido” do Skansenu Górniczego 
,,Królowa Luiza” i „Kluczowej 
Sztolni Dziedzicznej”. 

- Pierwsze zmiany w zde-
wastowanej obecnie 
infrastrukturze tramwa-
jowej bêd¹ widoczne w 
przysz³ym roku, a znacz-
na poprawa standardu 
nast¹pi za dwa - trzy lata 
– zapewni³ prezes spó³ki 
TŒ, Janusz Berkowski. 

Podczas gdy Zabrze 
zdecydowa³o siê tramwa-
je utrzymaæ i inwestowaæ 
w ich modernizacjê, Gli-
wice myœl¹ o likwidacji. 
Jako powód podawane 
s¹ rosn¹ce koszty utrzy-
mania. Zdaniem w³adz 
miasta remont taboru i to-
rowisk to zbyt kosztowna 
inwestycja.
  
Zlikwidowanie linii tramwa-
jowych w Gliwicach bêdzie 
niekorzystne dla aglome-
racji œl¹skiej: – Ten frag-
ment sieci nie powinien 
ulec przerwaniu. Mam 
nadziejê, ¿e do takiej sytu-
acji nie dojdzie - oznajmi³ 
Janusz Berkowski. 
Ostateczna decyzja o likwi-
dacji tramwajów jeszcze w 
Gliwicach nie zapad³a, sta-
nowcza postawa gliwickich 
w³adz w tej sprawie pozwa-
la siê jednak domyœleæ, ¿e 
za jakiœ czas, jad¹cy z Za-
brza nowoczesny tramwaj, 
dojedzie tylko do gliwickiej 
zajezdni przy ul. Chorzow-
skiej.  

Katarzyna Kowal

W dziale „Dom” za- 
prezentuj¹ siê m.in. 
ekologiczna tradycyj-
na i solarna technika 
grzewcza, oczyszczal-
nie œcieków, ma³a ar-
chitektura. Mi³oœnicy 
roœlin znajd¹ bogaty 
wybór roœlin ogro-
dowych i domowych 
oraz drzew i krze-
wów, winoroœli, bylin, 
cebul kwiatowych i 
wielu innych poszuki-
wanych „owocowych 

rarytasów“.

Ponadto oferowa-
ne bêd¹ bukiety, 
dekoracje roœlinne, 
ozdoby i miody. 
Ogrodniczych porad, 
udziel¹ specjaliœci z 
Polskiego Zwi¹zku 
Dzia³kowców.

Miejsce i termin im-
prezy: Hala MOSiR, 
25-26 kwietnia, 
godz. 10.00-18.00.

Pytania mo¿na zadawaæ na stronie www.
itv.gliwice.pl. Na wybrane siedem pytañ 
nasz goœæ odpowie w poniedziałek 27 
kwietnia.
Informator Rynkowy jest partnerem cyklu 
„Zadaj pytanie”. 28 kwietnia uka¿e siê 
publikacja ze spotkania z posłem SLD 
Wacławem Martyniukiem.

pasa¿u znajd¹ siê: sklep 
meblowy ABRA o powierzch-
ni oko³o 600 m2, sklep 
odzie¿owy firmy Moda Mix 
oraz sklep z mod¹ mêsk¹ fir-
my Recman. Pojawi siê tak¿e 
salon obuwniczy CCC, sklep z 
mod¹ m³odzie¿ow¹ firmy Jecc 
oraz salon optyczny i restau-
racja. 

Nowy pasa¿ ró¿niæ siê bêdzie 
od poprzedniego stylistyk¹ 
- Jest lepiej doœwietlony, ko-
lory s¹ bardziej przyjazne. 
Ponadto, przy okazji jego 
rozbudowy, uda³o siê tak¿e 

zmodernizowaæ ju¿ istniej¹ce 
sklepy, m.in. powiêkszyliœmy 
sklep zoologiczny oraz ka- 
wiarniê – informuje Micha³ 
Kubajek.

Uroczyste otwarcie pasa¿u 
zaplanowano na drugi tydzieñ 
maja. Atrakcji tego dnia na 
pewno nie zabraknie: – Pla-
nujemy konkurs w którym 
do wygrania bêdzie samo-
chód osobowy. Na razie nie 
mogê jednak zdradziæ wiêcej 
szczegó³ów – dodaje Kuba-
jek.

Katarzyna Kowal

Rozbudowa pasa¿u
dobiega koñca

Kiermasz w Zabrzu
Dwa dni potrwa VIII Gie³da „Dom-
-Ogród-Podró¿e”. Imprezie patro-
nuje Prezydent Zabrza. 

W Zabrzu tramwaj
siê op³aca
ZABRZE. 16 milionów z³otych – tyle przeznaczy 
Zabrze na prace zwi¹zane z modernizacj¹ toro-
wisk w swoim mieœcie. To po³owa potrzebnej 
sumy – kolejne 16 pochodziæ bêdzie z funduszy 
unijnych. Przedsiêwziêcie kosztowne, jak siê 
jednak okazuje, dla Zabrza op³acalne. 


