
Historia gliwickiego lotniska
sięga 1916 roku. Gliwice stano-
wiły dogodny punkt tranzytowy
na przecięciu tras lotniczych
Londyn – Hamburg – Berlin –
Wrocław – Gliwice – Lwów –
Odessa – Tbilisi – Teheran oraz
Rzym – Genua – Triest – Wie-
deń – Gliwice – Warszawa. Dla-
tego właśnie po pierwszej wojnie
światowej utworzone zostało
tutaj lotnisko...

Autostrady, port
dworzec.
Teraz pora
na lotnisko

)
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Dotarliśmy do planów

Około 150 psów i 40 kotów
przebywa aktualnie w Schro-
nisku dla zwierząt w Gliwicach.
To najlepszy wynik w historii
gliwickiego azylu! Dla porów-
nania – przed dziesięcioma laty
w Schronisku równocześnie
przebywało ponad 400 zwierząt.

Celem Schroniska dla zwie-
rząt w Gliwicach jest nie tylko
opieka nad zwierzętami i za-
pewnienie...

Coraz więcej
zwierzaków
znajduje nowy
dom
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Autostrady, port, dworzec.

Teraz pora na lotnisko

➽➽ ze str.➊

Dlatego właśnie po pierwszej wojnie
światowej utworzone zostało tutaj
lotnisko pasażerskie. Po drugiej woj-
nie lotnisko było nieużywane aż o
lat pięćdziesiątych, kiedy to rozpoczęła
się jego odbudowa. Wyremontowano
hangary, odbudowano zabudowę por-
tową oraz przeprowadzono niwelację
darniowej płyty lotniska. W 1955 r.
został utworzony Aeroklub Gliwicki.
Lotnisko przez lata stanowiło dosko-
nałą lokalizację dla organizacji dużych
koncertów, odbywały sie tu m.in.
IGRY czy Inwazja Mocy. 17 czerwca
1999 roku to właśnie na płycie gli-
wickiego lotniska spotkał sie z wier-
nymi papież Jan Paweł II. W 2007
roku, kiedy to ministrem zdrowia
był Zbigniew Religa z Katowic do
Gliwic przeniesiono bazę Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. 

Lotnisko, dysponujące na tę chwilę
jedynie trawiastym pasem startowym,
czekają spore zmiany. Plany zakładają

budowę 900-metrowego utwardzo-
nego pasa wraz z drogą startową,
dróg kołowania, płyty postojowej,
kontenerowej stacji paliw, hangarów
postojowych i postojowo – obsługo-
wych, parkingów i dróg dojazdowych
wraz z niezbędną infrastrukturą w
zakresie odwodnienia, zasilania w
wodę i energetycznego. Inwestycja
została uwzględniona w wieloletniej
prognozie finansowej na lata 2016-
2020. Koszt rozbudowy lotniska ob-
liczono na 19 mln zł. Na bieżący rok
zaplanowano prace o wartości 2,7
mln zł, na dwa kolejne – po 8 mln zł.
Lotnisko ma być gotowe do 2018 r.
Po rozbudowie, ma się stać bazą dla
lotów biznesowych, sportowych i ma-
łego ruchu cargo. Biorąc pod uwagę
świetną lokalizację obiektu (bliskość
węzła autostrad A1 i A4) oraz jego
powierzchnię  88 hektarów, wydaje
się, że lotnisko sprawdzi się w swojej
nowej roli, jako baza dla „powietrz-
nych taksówek”.

Historia gliwickiego lotniska sięga 1916 roku. Gliwice stanowiły dogodny punkt tranzytowy na prze-
cięciu tras lotniczych Londyn – Hamburg – Berlin – Wrocław – Gliwice – Lwów – Odessa – Tbilisi –
Teheran oraz Rzym – Genua – Triest – Wiedeń – Gliwice – Warszawa.
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Plac za pocztą.

Dotarliśmy do planów
Po latach ciągnącej się sprawy, która
ostatecznie trafiła na drogę sądową,
nareszcie zobligowano wieczystego
użytkownika nieruchomości, do uzys-
kania zezwolenia na budowę obiektu
biurowo-usługowego wraz z parkin-
giem. Prace budowlane rozpoczną
się prawdopodobnie jeszcze w tym
roku. Na placu u zbiegu ulic Dolnych
Wałów i Dworcowej powstanie dwu-
poziomowy parking o powierzchni
prawie trzech tysięcy metrów kwad-
ratowych i sześciokondygnacyjny
kompleks biurowo-usługowy. Część
budynku zostanie przeznaczona na
strefy gastronomiczną i fitness. 

Inwestycja realizowana będzie przez
spółkę Global City Re Poland. Firma
ma już zezwolenie na rozpoczęcie prac
oraz jest po uzgodnieniach z konser-
watorem zabytków. Według warunków
zawartych w umowie, budowa roz-
pocznie się jeszcze w tym roku, a za-
kończona zostanie w 2018 r. 

Jako jedyni prezentujemy Państwu
wizualizację planowanego obiektu.
Opinie mieszkańców na temat jego
wyglądu są podzielone, przytaczamy
zaledwie kilka z dziesiątków komen-
tarzy, które pojawiły się na naszym
portalu. 

„W pobliżu ulicy Dworcowej nie bra-
kuje zabytkowych kamienic, więc
nowoczesny kompleks biurowy w
tym miejscu nie skomponuje się zbyt
dobrze z otoczeniem.”

„Mogliby odtworzyć starą zabudowę,
która była przepiękna i cudownie
współgrała z budynkiem poczty. Gli-
wicka starówka zyskałaby na tym
zabiegu niesamowicie.”

„Planowany budynek wygląda jak
hala produkcyjna i nijak ma się do
okolicy.”

„To po prostu jest brzydkie i nie
trzeba się znać na architekturze,
aby to stwierdzić. Proponuję za-
trudnić u nas urzędników z Wroc-
ławia, oni przynajmniej mają lepszy
gust i nie powaliliby takiego kosz-
marka wystawić w centrum swojego
miasta.”

„Jak patrzę na te nowe budynki w
Gliwicach to zastanawiam się co ci
ludzie mieli w głowach projektując
takie paskudztwa, które nijak nie
pasują do miejsc w których się znaj-
dują.”

„A jeśli już mieliby coś stawiać to
myślę, ze powinno być trochę niższe,
takie moje zdanie.”

„Warto zobaczyć jak komponuje się
Hotel Hilton w Gdańsku nad Mot-
ławą, niedaleko Żurawia. Tam na-
wiązuje do architektury hanzeatyc-
kiej, u nas mógłby taki budynek
komponować się z secesyjnym cha-
rakterem gliwickiego śródmieścia.”

„Czy ładny, czy brzydki? Jednym
się podoba, a innym nie. Według
mojej oceny ten projekt nie pasuje
architektonicznie do sąsiedztwa bu-
dynku Poczty Polskiej.”

„Szklany moloch wpasowany na siłę
w starówkę nijak nie pasuje. Na do-

datek zasłania piękny, zabytkowy
budynek poczty. Najpierw uszanuj-
my to co mamy.”

Wśród dziesiątek, jeśli nie setek ko-
mentarzy jakie pojawiły się w inter-
necie niewiele jest opinii jednoznacz-
nie pozytywnych.

Przypomnijmy historię tzw. placu za
pocztą. Sprawa sięga jeszcze lat 90
ubiegłego wieku. Pierwszym wieczy-
stym użytkownikiem terenu była fir-
ma BP. Po przetargu, jaki został prze-
prowadzony w roku 1996, miasto
Gliwice zawarło z firmą umowę, w
której jasno określono, co i kiedy ma
powstać na placu za pocztą. Użyt-
kownik jednak grunt podzielił  i w
roku 2000 sprzedał go spółce Hotel
Systems, która postawiła w tym miej-
scu hotel Qubus. Drugim kupcem
była firma Echo Investment S.A.,
która po trzech latach sprzedała swoją
część warszawskiej spółce IT Poland
Development. Spółka posiadała już
pozwolenie na budowę biurowca i

sal kinowych, lecz Cinema City osta-
tecznie zajęła pomieszczenia w CH
Forum i zrezygnowała z planowanej
inwestycji. Grunt pozostał niezagos-
podarowany, a pozwolenie na budowę
kina wygasło w roku 2004.

W 2005 roku zmienił się plan za-
gospodarowania przestrzennego.
Miasto próbowało sie skontaktować
z użytkownikiem terenu, ponieważ
ten nie podejmował żadnych działań,
a plac leżał odłogiem. Próby porozu-
mienia drogą korespondencyjną prze-
dłużały proces, więc władze miasta
w roku 2011 zwróciły się do sądu o
rozwiązanie prawa użytkowania wie-
czystego. Ugoda miasta z użytkow-
nikiem została zawarta w 2012 roku,
zmieniono wtedy sposób zabudowy
terenu i wyznaczono nowy termin
zagospodarowania gruntu. Treść ugo-
dy wpisano również do księgi wie-
czystej nieruchomości. W roku 2014
spółka IT Poland Development od-
sprzedała teren firmie Global Park
Universal sp. z o.o. (obecnie Global

City Re Poland sp. z o.o.). Firma od-
kupiła grunt wraz z obowiązującymi
warunkami, których niewykonanie
może doprowadzić do rozwiązania
umowy użytkowania wieczystego na
drodze sądowej.

Interwencja władz miasta na drodze
sądowej zmobilizowała użytkownika
do podjęcia działań. Podobne kroki
podjęto wobec innych niezabudowa-
nych terenów, które pozostają w użyt-
kowaniu wieczystym osób fizycznych
i prawnych. Każdy z takich przypad-
ków zabrnął na drogę sądową, gdzie
większość spraw zakończyła się ugodą 
zawierającą nowe warunki zabudowy. 

W najbliższych latach wyjaśni się czy
tym razem użytkownik wieczysty pla-
cu za pocztą dotrzyma swoich obo-
wiązków. Jeśli do tego nie dojdzie,
miasto złoży w sądzie wniosek o roz-
wiązanie prawa użytkowania wie-
czystego, a teren ponownie znajdzie
się w zasobach Miasta Gliwice.
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Więcej o placu za pocztą i lotnisku w rozmowie z Adamem Neumannem,
zastępcą prezydenta Gliwic w programie „Po godzinach” na portalu 

www.dzisiajwgliwicach.pl
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Minibrowar Majer
Wiosenna odsłona 
Wiosenne metamorfozy
Wraz z wiosną, w połowie kwietnia odświeżona
zostanie karta dań Minibrowaru Majer,
w której postawiono na regionalne i sezonowe
produkty. Obecne już w menu dania zyskają
alternatywną odsłonę a pojawi się jeszcze kilka
zupełnie nowych propozycji. Miłośnicy ku-
chennych specjałów, będą mogli delektować
się smakiem musu foie gras czy zupy piwnej
podawanej z grzankami i serem bursztyn. Pro-
pozycje dań głównych brzmią równie kusząco
i niełatwo będzie dokonać wyboru pomiędzy
konfitowanym kaczym udkiem, policzkami cie-
lęcymi czy stekiem argentyńskim Rib-eye. Po
takich doznaniach ma się ochotę na więcej,
prawda? Dodatkową nowością jest dołączana
do menu wkładka z pozycjami szczególnie po-
lecanymi w danym okresie, która będzie regu-
larnie prezentować nowe kulinarne pomysły
restauracji. To samo dotyczy deserów, specjalnie
dla amatorów słodkości w Majerze pojawiła
się witrynka, z przeróżnymi deserami,  kusząca
wszystkich gości od samego wejścia. 

Piwo, piwo i jeszcze raz… Majer!
Zmiany zawitały również u piwowarów browaru
restauracyjnego Hotelu SilVia Gold, Marka
Krpecia i Karola Kościelniaka, którzy wszystkim
spragnionym wyśmienitych trunków, polecają
– Apę Wiosenną. Ten nowy w browarze gatunek
piwa o umiarkowanym poziomie goryczki
z pewnością przypadnie do gustu większości
koneserów. Ma bardzo orzeźwiający smak i
wyczuwalną nutę owoców tropikalnych i cyt-
rusowych, dzięki amerykańskim chmielom

oraz curacao. Apa Wiosenna stanowi zatem
idealną propozycję na nadchodzące cieplejsze
dni! Już wkrótce będzie można jej spróbować
w ogródku, obok wytrawnych Ale Czarne, He-
feweizena czy jasnego Kellerbiera. APA Wio-
senna jak i  pozostałe gatunki piwa warzone są
na miejscu. Są to piwa świeże, niepasteryzowane,
pełne witamin i mikroelementów.  

Nagrody za smak
Z zasady smak jest kwestią subiektywną, jednak
na szczęście dla wszystkich niezdecydowanych,
od czasu do czasu mają miejsce imprezy, które
odczucia naszych kubków smakowych są
w stanie w obiektywny sposób sklasyfikować.
12 marca bieżącego roku odbył się 2 Między-
narodowy Festiwal Kuchni Dworskiej w Zamku
Dubiecko, gdzie wąskie grono drużyn z naj-
lepszych restauracji z całego kraju rywalizowało
o eliminację do kulinarnego puchar Polski.
Tematem tego prestiżowego wydarzenia była
dziczyzna. Zespół z Gliwic, w skład którego
wchodzili: Chef Dariusz Kuduk i Damian Cezary
Kupis, został przez sędziów zauważony, doce-
niony i nagrodzony bardzo wysokim 2 miejscem,
a na wyniki konkursu miały wpływ zarówno
walory smakowe, wizualne, jak i pomysłowość
wykonania.

Kolejne wydarzenie, XI Festiwal Kuchni Grec-
kiej, w którym uczestniczyć będzie Dariusz
Kuduk, odbędzie się 8 kwietnia na XX Mię-
dzynarodowych Targach Gastronomicznych.
Naszym lokalnym reprezentantom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów. 

Hotelu SilVia Gold, mieszczącego się w samym sercu Gliwic, nikomu przedstawiać nie trzeba. Miejsce to jest
prestiżowym, cenionym i chętnie rekomendowanym punktem, nie tylko z uwagi na doskonałe warunki do wypoczynku,
możliwość przeprowadzenia wysokiej klasy konferencji biznesowych czy organizacji różnorakich eventów. 
O wyjątkowości tego kompleksu decyduje funkcjonowanie w jego ramach unikalnego, nagradzanego w ważnych
branżowych konkursach Minibrowaru Majer, który tej wiosny wprowadza kilka ciekawych, świeżych zmian.

Gliwiczanie od lat czekają na
arenę lekkoatletyczną z praw-
dziwego zdarzenia. Właśnie
taka powstaje przy Zespole
Szkół Ogólnokształcąco – Eko-
nomicznych przy ul. Syriusza
30. Budowa obiektu ruszyła
ze sporym opóźnieniem – po-
czątkowo zakładano, że prace
rozpoczną się już w 2011 roku.
W lutym 2015 roku Miasto
rozpisało przetarg na budowę
areny lekkoatletycznej, co is-
totne, zgodnej ze standardami
Polskiego Związku Lekkiej At-
letyki. W kwietniu ogłoszono
wykonawcę – firmę Tamex
S.A. z Warszawy – dwa mie-
siące później podpisano umo-
wę, opiewającą na blisko 13
mln zł. Jak przekazała nam
Maja Lamorska-Gorgol

z biura rzecznika prasowego
prezydenta – termin zakoń-
czenia zadania wraz z uzys-
kaniem pozwolenia na użyt-
kowanie obiektu to 31. lipca
2016 r. Dzierżawcą obiektu
będzie  Stowarzyszenie GKS

Piast. Należy też podkreślić,
że we wrześniu 2015 roku
Miasto Gliwice zawarło umo-
wę z Ministerstwem Sportu
i Turystyki, na dofinansowanie
przedmiotowego zadania ze
środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach
Programu inwestycji o szcze-
gólnym znaczeniu dla sportu.
Kwota dofinansowania opiewa
na kwotę 4.500.000 zł

W skład areny lekkoatletycz-
nej kategorii IVA według stan-
dardów Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki wejdą: peł-
nowymiarowa bieżnia okólna,
trzytorowa bieżnia rozgrzew-
kowa sektor rzutów,
skocznia wzwyż, skocznia do
skoku w dał i trójskoku, rzut-
nia do pchnięcia kulą, rozbieg
do rzutu oszczepem, rzutnia
do rzutu dyskiem i młotem,
skocznia do skoku o tyczce,
rów z wodą do biegów z prze-
szkodami, boisko wielofunk-
cyjne o wymiarach 22×44 m

oraz wieża sędziowska, której
budowa dobiega końca. Trwa-
ją  prace związane z powsta-
niem strefy rozgrzewkowej
(boisko wielofunkcyjne, bież-
nia, rzutnia kulą i skocznia
do skoku w dal) powstaje też
droga pożarowa oraz ciągi
piesze, teren jest na bieżąco
humusowany. – Zakończono
niwelację terenu pod arenę,
wykonano mury oporowe,
na ukończeniu prace z in-
frastrukturą podziemną.
W części areny od strony
ogrodów działkowych roz-
poczęto prace związane
z warstwami konstrukcyjny-
mi pod bieżnię. – informuje
Lamorska-Gorgol. Jeżeli
wszystko pójdzie zgodnie
z planem, to profesjonalna
arena lekkoatletyczna, na któ-
rej trybunach podczas wido-
wisk sportowych będzie mogło
zasiąść 500 widzów, powinna
być gotowa pod koniec lipca
tego roku.

Arena lekkoatletyczna.
Gotowa już na koniec lipca



TEL.:

509 118 891

Wspólnota Mieszkaniowa

przy ul. Pszczyńskiej

173-179 w Gliwicach 

sprzeda strych
o powierzchni 

ok. 220 m2.

Kontakt Rejon Obsługi

Mieszkańców nr 2,  

tel.: 32 339 29 82-83

GLIWICE, ul. DWORSKA 4
pow. od 39m2—75m2

www.dworska4.pl

Zamów moduł reklamowy

tel. 733 548 454
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GLIWICE
ul. Matejki 5

tel. 32 238 33 51
kom. 691 605 010

www.elmot.pl
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Mamy dobrą wiadomość dla
miłośników jazdy na rowerze.
Urząd Miasta ogłosił przetarg
na budowę trasy rowerowej
w śladzie kolejki wąskotorowej
na odcinku od stacji Trynek
do istniejącej trasy rowerowej

przy ul. Bojkowskiej w rejonie
ul. Kopalnianej. Przebieg ścież-
ki zaprojektowany został po
istniejącym nasypie dawnej
kolejki wąskotorowej. Zamó-
wienie obejmuje budową ścież-
ki rowerowej dwukierunkowej

o szerokości 2 metrów, dłu-
gości 696,33m z nawierzchnią
z kruszywa łamanego (klińca)
ograniczonej obrzeżami beto-
nowymi na ławie betonowej.
Termin składania ofert wy-
znaczono do 11 kwietnia br. 

Ścieżka rowerowa
zamiast wąskotorówki

Śmierć na torach
W poniedziałek (28.03), około
godziny 16:50 doszło do śmier-
telnego wypadku na torach
kolejowych w centrum Gliwic.
Ofiara przechodziła w miejscu
zabronionym. Maszynista nie
był w stanie zahamować Pociąg
osobowy jadący z Zabrza do

Gliwic śmiertelnie potrącił 44-
letniego mężczyznę przecho-
dzącego przez torowisko
w miejscu zabronionym. Do
zdarzenia doszło na odcinku
pomiędzy wiaduktem przy ul.
Zabrskiej a ul. Piwną. Mimo
włączenia systemów awaryj-

nego hamowania maszynista
nie był w stanie zapobiec po-
trąceniu. Na miejscu pracowali
policjanci oraz prokurator, któ-
rzy zabezpieczyli materiał do-
wodowy.

Gliwicka stacja pogotowia ra-
tunkowego, wzbogaci się
o nowoczesną karetkę – jedną
z 12 zakupionych przez Wo-
jewódzkie Pogotowie Ratun-
kowe w Katowicach. Ambu-
lansy są skomputeryzowane,
każdy posiada GPS. Mają sil-
niki o pojemności 2143 cm
sześc. i 120 KW. W środku
mieści się po pięć miejsc sie-
dzących i jedno leżące. Na
wyposażeniu znajdują się
m.in. defibrylator LIFEPAK,
pompa infuzyjna, ssak, res-
pirator, pulsoksymetr, krze-
sełko kardiologiczne, materac

próżniowy, kamizelka KED,
deska, pasy, stabilizator, nosze
zbierakowe, ładowarka i re-
duktor. Posiadają również naj-
nowocześniejsze nosze główne
z transporterem.

— Nosze są tak skonstruo-
wane, że umożliwiają płynną
regulację kąta nachylenia
oparcia pod plecami do 90
stopni, regulację wysokości
w sześciu poziomach, szybkie
i bezpieczne łączenie trans-
portera z noszami, system
zabezpieczający przed wy-
jazdem transportera z am-

bulansu w przypadku nie-
pełnego rozłożenia. Płyta pod
materacem przystosowana
jest do prowadzenia reani-
macji – mówi Artur Boro-

wicz, dyrektor WPR w Kato-
wicach. – Każda nasza nowa
karetka to teraz mały OIOM
na kółkach.

Koszt nowych ambulansów
wyniósł ponad 4,5 mln zł.
WPR w Katowicach zapłacił
za nie z własnych środków.
Nowa karetka pojawi się
w Gliwicach, kiedy zakończą
się procedury prawne. 

Około 150 psów i 40 kotów
przebywa aktualnie w Schro-
nisku dla zwierząt w Gliwi-
cach. To najlepszy wynik
w historii gliwickiego azylu!
Dla porównania—przed dzie-
sięcioma laty w Schronisku
równocześnie przebywało po-
nad 400 zwierząt.

JAK ADOPTOWAĆ?
Na osoby, które chcą adopto-
wać zwierzę pracownicy Schro-
niska przy ul. Wschodniej 56
w Sośnicy, czekają od ponie-
działku do soboty w godz.
10:00 – 16:00 lub w innym
terminie po wcześniejszym
umówieniu spotkania. Żeby
zabrać pupila do domu, trzeba
podpisać umowę adopcyjną.
– Warto podkreślić, że Schro-
nisko dla zwierząt w Gliwicach

nie pobiera opłat. Czasami w
przestrzeni publicznej poja-
wiają się takie informacje, więc
wyjaśnijmy: nie płaci ani oso-
ba, która w Schronisku chce
zostawić psa lub kota, ani oso-
ba, która chce adoptować zwie-
rzę. W przypadku osób, które
zostawiają u nas zwierzęta,
prosimy o potwierdzenie, że
kot lub pies był szczepiony –
informuje Barbara Malinows-

ka. Pracownicy i wolontariusze
Schroniska dbają, żeby adopcje
były świadome. Dlatego przed
wydaniem psa lub kota, prze-
prowadzana jest rozmowa.
– Zawsze mamy wiele pytań,
które mają pomóc osobie za-
interesowanej adopcją. Na
przykład: czy masz czas na
spacery, czy wiesz, co na te-
mat adopcji sądzi Twoja ro-
dzina, czy często podróżujesz,
kto wtedy będzie zajmował
się psem… Przypominam
również, że zwierzę to odpo-
wiedzialność – dodaje Dorota

Jasińska, zastępca kierow-
nika Schroniska.

Celem Schroniska dla zwie-
rząt w Gliwicach jest nie tylko
opieka nad zwierzętami i za-
pewnienie im jak najlepszych
warunków, ale przede wszyst-

kim znalezienie nowych opie-
kunów. – Historie zwierząt,
które trafiają do Schroniska
są różne. Zdarza się, że wła-
ściciel nie może opiekować się
swoim pupilem, bo nie po-
zwala mu na to stan zdrowia.
Jesteśmy wzywani do inter-
wencji, do wypadków z udzia-
łem zwierząt – mówi Barba-

ra Malinowska, kierownik
Schroniska dla zwierząt.

PROMOCJA ADOPCJI – TO
DZIAŁA!
Gliwickiemu Schronisku dla
zwierząt nie brakuje pomysłów
na promocję adopcji. –Anga-
żujemy się w różne przedsięw-
zięcia, bo widzimy, że to przy-
nosi cudowny efekt w postaci
większej liczby adopcji – mówi
Barbara Malinowska. Sztan-
darową akcją gliwickiego
Schroniska są „Wariacje na 4
łapy, czyli Psistanek”. To spot-
kanie sympatyków zwierząt
organizowane w Parku Cho-
pina już od wielu lat, podczas
którego prezentowane są psy
i koty do adopcji. Strzałem
w dziesiątkę okazał się też
„Spacer szczęścia”, czyli wspól-
ny przemarsz ulicami miasta,
w którym udział wzięli sym-
patycy zwierząt oczywiście ze

swoimi pupilami. Gliwickie
Schronisko włączyło się także
w ogólnopolską akcję „Bieg na
6 łap” – sympatycy aktywności
fizycznej w pierwszą sobotę
miesiąca mogą zabrać psa ze
Schroniska na wspólny spa-
cer/bieg.

Podczas marcowej edycji przy

ul. Wschodniej pojawiło się

250 osób! 

Nowa karetka dla Gliwic
„jak OIOM na kółkach”

Przęsło mostu nad Kłodnicą
przy ul. Dworcowej jest trwale
uszkodzone i jeszcze w tym
roku zostanie wymienione na
nowe. W drugim kwartale 2016
r., zawarta będzie umowa z wy-
konawcą remontu. Nowy most
stanie się przejezdny prawdo-
podobnie w przyszłym roku. 

- Modernizacja obiektu, od
strony kościoła św. Barbary,
będzie polegała na wymianie
przęsła mostu, przebudowie

przyczółków i wzmocnieniu
posadowienia. Rozebrane zo-
stanie również jedno z przęseł
obiektu, na którym znajduje
się obecnie tzw. dziki parking
– mówi Jadwiga Jagiełło-

Stiborska, rzecznik prasowy
Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach.

Warto przypomnieć, że trzy
lata temu zakończono remont
mostu nad Kłodnicą w ciągu
ul. Zwycięstwa. Prace trwały

pół roku; w tym czasie odno-
wiono i zabezpieczono te ele-
menty konstrukcji, które uległy
korozji. Wymieniono również
nawierzchnię jezdni i chodni-
ków na moście. Odrestauro-
wano także zabytkowe balus-
trady oraz wzmocniono pobli-
skie skarpy. Dodatkowo zlik-
widowane zostało torowisko
tramwajowe od skrzyżowania
z ul. Wyszyńskiego do skrzy-
żowania z ul. Wybrzeża Armii
Krajowej.

Nowy most
w przyszłym roku
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Internet ma moc!
coraz więcej zwierzaków znajduje dom
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