
- Autobusy dla klientów 
będą miały nasze „euro-
pejskie” oznakowanie. Bę-
dzie to darmowa linia. W tej 
chwili negocjujemy wszelkie 
niezbędne szczegóły - za-
pewnia Katarzyna Skalska. 
 
Wykonawcą projektu, o warto-
ści przekraczającej 150 mln 
euro, jest firma Polimex-Mo-
stostal. Prace przy Europie 
Centralnej jak na razie idą 
zgodnie z harmonogramem, a 
planowane otwarcie nastąpi 
późną jesienią. W tej chwili 
wynajęte jest 70 proc. po-
wierzchni handlowych. (mpp)

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
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Gigant ruszy 
jesienią
„Wyjątkowa lokalizacja przy węźle 
Sośnica, łączącym autostrady A1, A4 
i DK 44 oraz ogromny zasięg oddziały-
wania – prawie 5 mln klientów w go-
dzinnej strefie dojazdu” - to wszystko, 
zdaniem inwestora, ma przyczynić się 
do sukcesu Europy Centralnej. 

Referendy-
ści mają już 

komplet 
podpisów
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W czwartek, miejsce budowy 
gigantycznego centrum han-
dlowego odwiedził prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz. 
 
Całkowita powierzchnia ma 
aż 27 hektarów, z czego po-
wierzchnie handlowe wyniosą 
67 tysięcy m2. Całość będzie 

się składać z dwóch części 
– niektóre sklepy będą się 
mieściły w dwupoziomowej 
galerii, a większe (np. Tesco 
Extra, Castorama) będą do-
stępne z poziomu parkingu.

Oprócz powstających obiek-
tów handlowych, inwestor, 

firma Helical Poland, dyspo-
nuje niezagospodarowanymi 
jeszcze działkami, na których 
w przyszłości mogą powstać 
kolejne budynki.
- Jest część powierzchni, co 
do których mamy różne pla-
ny. Być może będzie to hotel. 
Póki co, to jednak kwestia 
przyszłości – informuje nas 
Katarzyna Skalska, dyrektor 
marketingu C.H. Europa Cen-
tralna.
 
Dla kierowców wyznaczono 
2300 bezpłatnych miejsc 
parkingowych. Jak zapewnia-
ją przedstawiciele inwestora, 
klienci będą mogli dotrzeć do 
centrum handlowego również 
specjalną linią autobusową.

Decyzja urzędników od-
powiedzialnych za orga-
nizację imprezy jest dość 
zaskakująca - w tym roku 
postawiono bowiem na... 
disco polo. 

22 czerwca na pl. Kra-
kowskim wystąpią zespo-

ły Classic, Masters oraz 
Boys. Na zakończenie im-
prezy przewidziano pokaz 
sztucznych ogni. 
Czy właśnie ten gatunek 
muzyki spodoba się miesz-
kańcom - okaże się w pią-
tek. Początek Nocy Święto-
jańskiej o godz. 19.00.

Wydział Kultury 
stawia na disco polo

Podczas najkrótszej nocy w roku śpiewali 
już dla nas De Mono, Basia Trzetrzelewska, 
zespół Łzy czy znakomita Cesaria Evora. 
Jakie atrakcje czekają na gliwiczan podczas 
tegorocznej Nocy Świętojańskiej? 

Mały, przesympatycznie wyglądający dzik buszował na 
terenie ogródków działkowych „Barbórka“ w Łabędach. 
Wiadomość o nieproszonym gościu natychmiast dotarła 
do strażników miejskich, którzy przybyli na miejsce. Chwi-
lę później po zwierzaka przyjechał pracownik schroniska. 
Mały dzik na teren działek przywędrował prawdopodobnie 
z pobliskiego lasu.

Z lasu na działkę

Strona 7

„W stanie Illinois obowiązuje 
takie zupełnie nieludzkie prawo, 
że nie wolno bić żony między 
północą a 4 nad ranem, żeby 
sąsiadów nie budzić...”
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