
Niektórzy mieszkańcy kojarzą ko-
bietę z pomnika jako Marię Curie-
-Skłodowską. 
Zupełnie niesłusznie.

Niektórzy już się pod-
dali. W ciągu ostat-
nich kilku miesięcy 
swoje punkty zamyka-
ją kolejne firmy. Jak 
twierdzą ich właścicie-
le, główną przyczyną 
tej drastycznej decyzji 
był uciążliwy remont. 

Rozkopane ulice i 
chodniki skutkują 
spadkiem ilości klien-
tów oraz problemem z 
dostawą towarów.

- Będzie jeszcze go-
rzej, jak zamkną ko-
lejne ulice - przyznają 

handlowcy ze Starówki.

Upadają nie tylko sklepy z 
różnych branż oraz punkty 
usługowe, lecz także puby 
i kawiarnie, które na Sta-
rówce powinny świetnie 
prosperować. Najdotkliwiej 
skutki przebudowy odczu-

Dyżur prawnika
Telefoniczne porady z każdej 
dziedziny prawa.
Na Państwa pytania odpowiadać 
będzie adwokat Łukasz Frączek.
W czwartek, od 15.00 do 16.00 
pod nr telefonu 32 230-84-51..
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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

Krewna Faunów
wypięknieje
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Czynsze i remont 
dobijają firmy

Gruntowny remont Starówki pochło-
nie kwotę 41 mln zł, a od 2015 roku 
wszystkie uliczki Starego Miasta 
będą schludne i odnowione. Nieste-
ty, wielu przedsiębiorców tej daty 
tam nie doczeka.

walne są na ul. Plebańskiej. 

- W sierpniu padła restau-
racja, od października za-
mknęła się kawiarnia, latem 
funkcjonował jeszcze mały 
lokalik do zajęć z dziećmi - 
również nie miał prawa bytu. 
Naleśnikarnia wysprzedawała 
swoje produkty „za pół dar-
mo“ w Gruponie - aczkolwiek 
stale widziałam scenki, że 
osoby, które wykupywały np. 
posiłek i miały zaplanowaną 
kolację, dosłownie brzydziły 
się przejść ulicą do lokalu... 
- wspomina Jagoda Kulasie-
wicz z Pracowni Haftu i Rę-
kodzieła „Baubisa“ przy ul. 
Grodowej.

W piątek przy ulicy Ziemo-
wita doszło do pożaru sa-
mochodu marki audi. Zda-
rzenie miało miejsce oko-
ło godziny 11.00. Straż 
pożarna zjawiła się natych-
miast i ugasiła ogień. 
Jak widać na zdjęciach, 

ogień objął głównie tylną 
część samochodu. Praw-
dopodobnie przyczyną po-
żaru było zwarcie w insta-
lacji. Jak powiedzieli nam 
świadkowie, kierowca w 
ostatniej chwili zdołał wy-
skoczyć z samochodu.

Kierowca wyskoczył 
w ostatniej chwili
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