
Bez jedzenia i picia jesteśmy
w stanie przetrwać kilka dni -
bez powietrza tylko parę minut.
Wszyscy wiemy, że oddychanie
jest konieczne by żyć, ale mało
kto z nas zwraca  na nie uwagę.
Nie interesujemy... 

Wyzwanie
Jednego Wdechu

Biblioteka
w FORUM
Swoje podwoje otwiera nowa
filia Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Gliwicach zlokalizo-
wana na terenie Centrum
Handlowego Forum. Nowa
placówka będzie otwarta 7 dni
w tygodniu ...

➽ str.❻

➽ str.❹

)
Bezpłatna

gazeta informacyjna
nr 119

Nowa
odsłona
portalu
dzisiajwgliwicach.pl

CZYTAJ
CODZIENNE
INFORMACJE

w Gliwicach 

PIAP
już
niedługo
na�ulicach➽➽ str.➎

www.dzisiajwgliwicach.pl


nr 1192 GLIWICE

Siostry stosunkowo szybko
podjęły decyzję o sprzedaży tej
okazałej nieruchomości gliwic-
kiej firmie Radan, a ta już w
2007 roku opublikowała wi-
zualizacja apartamentowca,
który ma zamiar stworzyć w
tym miejscu. Na drodze do
realizacji tej inwestycji pojawiły
się jednak problemy – obiekt
ten miał nieuregulowaną sy-
tuację prawną. Brzmi to dość
ogólnikowo, ale w istocie cho-
dziło o zamieszkałe w jednym
z lokali małżeństwo, które nie-
gdyś pracowało w szkole. Do
czasu wyjaśnienia sprawy firma
Radan wstrzymała prace – w
sądzie toczyła się batalia a bu-
dynek niszczał. Ostatecznie
małżeństwo zostało eksmito-
wane a nowy właściciel przy-

stąpił z początkiem 2015 roku 

Wizja projektanta, który opra-
cował wstępne wizualizacje
była naprawdę odważna a bu-
dynek prezentował się rewe-
lacyjnie. Patrząc dziś na postęp
i zakres prac widać jednak go-
łym okiem, że projekt końcowy
został dosyć intensywnie okro-
jony w porównaniu do pier-
wotnych zamierzeń. Obserwu-
jąc frontową elewację widać
już, że na pewno nie powstaną
przeszklone loggie, które były
jednym z ciekawszych elemen-
tów projektu pracowni archi-
tekta Wojciecha Wojciechow-
skiego. W ich miejsce Radan
zdecydował się zamontować
niczym nie wyróżniające się
balkony, o które – jak się oka-

zało w ostatnich dniach –
wśród środowisk zajmujących
się miejską architekturą roz-
gorzał spór.

Serwis „Gruba Tektura” na swoim
profilu na Facebooku okrasił
zdjęcia budynku stosownym ko-
mentarzem: Inwestorowi ciężko

odmówić dbałości o detale ba-

lustrad. Tego typu architektura

nie tolerowała jednak rozwiązań,

które nie tworzyły wrażenia jed-

nolitości elewacji. Próba przero-

bienia fasady gmachu z ul. Kró-

lowej Bony na front kamienicy

jest więc kłamstewkiem fałszu-

jącym jeden ze styli architekto-

nicznych. O ile wybudowanie na

dachu lukarn z poziomu ulicy

będzie niewidoczne, o tyle inge-

rencja w ceglaną elewację zaburzy

dotychczasową prezencję całego

budynku i pozbawi go charakte-

rystycznych smaczków. - czytamy
na profilu „Grubej Tektury”
Dlaczego inwestor zdecydował
się  na odstępstwo od  pierwo-
tnej wersji projektu nie udało
się nam na razie ustalić.
Postanowiliśmy jednak zapy-
tać dwóch architektów gliwic-
kich co sądzą o wprowadzo-
nych zmianach.
– Nie mam problemu z tym, że

inwestor dodał balkony, ba –

moim zdaniem mógłby zrobić

dużo więcej. Problem mam na-

tomiast z designem, ponieważ ja

lubię łączenie „starego” z „nowym”

ale w bardzo wyraźny i odważny

sposób – dla mnie to jest po

prostu mało odważne. Wygląda

to dosyć pretensjonalnie – niby

chcemy być nowocześni, ale nie

pokazujemy odważnego designu.

To wszystko jest aż za bardzo

zgodne z chociażby zdobieniami,

które widzimy na elewacji – ja

rozumiem kontynuację, ale dla

mnie jest ona zbyt naiwna. Często

jednak tego typu zachowawcze

postępowanie wynika np. z uwa-

runkowań narzuconych chociażby

przez Konserwatora Zabytów. 

Czy tak było w tym przypadku?

Nie wiem - oznajmiła architektka.  

– Jak dla mnie te balkony to nie

jest żaden dysonans. Trochę jestem

zawiedziony wyglądem spodu

płyty balkonowej – jeśli zastoso-

wane dwuteowniki mają pozostać

w takiej formie jak obecnie to le-

piej byłoby je zabudować. Balus-

trada balkonów w sumie pasuje

do ornamentu ukazującego się

na cegle głównej elewacji, tak

więc jeśli o balkony chodzi to są

one dla mnie do przyjęcia. Dużo

gorszym rozwiązaniem są – na

szczęście niewidoczne z poziomu

ulicy – wybudówki, które powstały

na dachu. Przyznam, że wyglądają

one co najmniej dziwacznie –
stwierdził nasz rozmówca,
właściciel gliwickiej pracowni
architektonicznej.

W remontowanym budynku
na ul. Królowej Bony do końca
roku ma powstać łącznie 150
luksusowych apartamentów
– 100 w głównej częściej
obiektu, a kolejne 50 w bu-
dynku od strony ul. Górnych
Wałów.

Balkony na kamienicy. 

Szpecą czy dodają charakteru?...
Zabytkowy budynek przy ul. Królowej Bony - niegdyś było to Liceum Medyczne oraz Kolegium Nauczycielskie. Po likwidacji szkół obiekt decyzją
Komisji Majątkowej trafił w 2001 roku w ręce Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame jako rekompensata za utracone mienie. 

Pierwsza nagroda przyznana
została  w 2010r., druga dwa
lata później. Obecnie jest szansa
na kolejną. Wszystko zależy
od mieszkańców Gliwic. To czy
zostanie przyznana naszemu
miastu jest w Waszych rękach.

Do kolejnej edycji konkursu
zgłoszono zadanie inwestycyjne
pod nazwą „Przebudowa ul.
Akademickiej”, gdzie powstał
deptak pełen zieleni z repre-
zentacyjnym placem, fontanną
i ścieżką rowerową.

Zaszczytny tytuł Modernizacji
Roku zyskały dotąd dwa miej-
skie przedsięwzięcia. Pierwszy,
w 2010 r. przyznano za „Mo-
dernizację ulicy Wieczorka
wraz z przyległymi skrzyżowa-
niami. Zdaniem komisji kon-
kursowej, ulicy Wieczorka przy-
wrócono specyficzny, właściwy
charakter dla ciągów komuni-
kacyjnych wpisujących się w ob-
szar Starego Miasta. Doceniono
także wybór użytej technologii,
jakość wykonania inwestycji,
a także szybki termin w jakim
wykonano całość prac.

Dwa lata później, w 2012 r.
tytuł w kategorii „Obiekty uży-
teczności publicznej” przyzna-
no za: nowoczesne rozwiązania
zastosowane w budynku Za-
rządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach, poprawiające zarówno
bezpieczeństwo ruchu ulicz-
nego w Gliwicach, jak i jakość
korzystania z usług urzędu.

Ideą organizowanego konkursu
jest promocja przedsięwzięć
modernizacyjnych wyróżnia-
jących się szczególnymi walo-
rami, a także propagowanie
i wspieranie działań dla rato-
wania obiektów i budowli dzie-
dzictwa narodowego.
W plebiscycie pn. „Moderni-
zacja Roku” niejednokrotnie
mniejsze miejscowości dzięki
zaangażowaniu społecznemu
zwyciężają z miastami o znacz-
nie większej liczbie mieszkań-
ców. W minionych latach swój
głos w plebiscycie oddało ponad
100 000 osób. W tym roku ry-
walizacja będzie z pewnością
równie zacięta, dlatego liczymy
na Państwa głosy, głosy miesz-
kańców Gliwic.

Modernizacja roku? Głosuj na Gliwice

http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/22-gliwice.html
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Czy, co i kiedy powstanie w tym
miejscu ciężko w tej chwili powiedzieć
– z pewnością miastu zależy na tym,
by tak ścisłe centrum wyglądało ina-
czej niż ma to miejsce w tej chwili.
Stan faktyczny na tę chwilę jest jednak
taki, że teren po byłej Hucie Gliwice
objęty jest jedynie studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Gliwice,
gdzie oznaczony jest symbolem U –
w praktyce oznacza to, że mogą być
tam zlokalizowane obiekty handlowe
i usługowe o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2. Jednak studium
uwarunkowań to jedynie ogólny zarys
– swego rodzaju wstęp do pracy nad
miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego i być może
okaże się, że w wyniku braku inwes-
tora na obiekt handlowy, o którego
Gliwice starają się od kilku lat, miasto
zmieni ostatecznie kwalifikację tego
terenu.

Ustalenia opracowywanego planu będą

zgodne ze „Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Gliwice”, w którym dla

przedmiotowego terenu przewidziano

rozwój w kierunku usług różnych, z moż-

liwością lokalizacji wielkopowierzchnio-

wego obiektu handlowego. W planie

miejscowym zostaną dodatkowo okre-

ślone szczegółowe parametry i wskaźniki

kształtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu – ich wartości będą

ustalone w trakcie opracowywania pro-

jektu planu – powiedziała nam Maja
Lamorska-Gorgol z biura rzecz-
nika prasowego Prezydenta Miasta. 

Przypomnijmy, że na terenie po byłej
Hucie Gliwice brytyjska spółka Par-
kridge Retail miała wybudować dwu-
poziomowe centrum handlowo-roz-
rywkowe. Według wstępnych planów
obiekt o powierzchni 135 tys. m2
miał zostać otwarty w 2010 roku –
niestety tak się nie stało. Początkowo
opóźnienie tłumaczone było niejasną
sytuacją związaną z budową Drogowej
Trasy Średnicowej jednak szybko
okazało się, że brytyjską spółkę dopadł
kryzys. Ostatecznie Parkridge Retail
w 2011 roku ogłosił upadłość po-
zostawiając po sobie betonowy plac
w centrum miasta, na który do tej
pory nie znalazł się chętny.  

Na naszym profilu na Facebooku za-
daliśmy pytanie czytelnikom co wi-
dzieliby w tym miejscu. Obok publi-
kujemy niektóre wypowiedzi.

Co i kiedy

Wojtek
w tym miejscu powinna stać huta gli-
wice i produkować

Michal
w centrum miasta huta? niech się Pan
przeprowadzi do Świętochłowic czy
innego miasta w centrum aglomeracji
jak lubi Pan wdychać szkodliwe sub-
stancje

Alicja
Produkować. To było słowo klucz.

Aleksandra
Porządny tor do jazdy na rolkach
w lecie (z zapleczem rekreacyjnym, jak
park, powietrzna siłownia, boisko do
gry w siatkówkę na piasku, fontanną,
przy której można się schłodzić w
upalne dni) a w zimie duże lodowisko.
Gliwice stać na to, by stworzyć nasz
własny "central park". Miejsce jest
strategiczne i na prawdę w doskona-
łej lokalizacji miejskiej, więc i nawet
podróżujący mogliby - w oczekiwaniu
na pociągi odetchnąć w letnie dni
w otoczeniu zieleni właśnie w takim
miejscu :)) Ot tak dla rodziny, dzieci
i młodzieży - chyba już u nas wystar-
czy wielkich centrów handlowych, ko-
lejnych produkcyjnych firm, zostawmy
to nasze centrum choć dla mieszkań-
ców.

Marek
Park ... Miejsce gdzie można odpo-
cząć. .. Brak takich miejsc w Gliwicach

Jacek
Dokladnie! Wiecej zieleni, mniej beto-
nu. Ale nie łudźmy się - bedzie handel
albo biura

Daniel
Brak takich miejsc w Gliwicach?
Oprócz tych kilku parków dużych i kil-
kunastu mniejszych?

Robert
Parki są ok i nawet popieram pomysł,
ale stwierdzenie ze ich brakuje jest tro-
chę na wyrost. Bardziej ludzi brakuje w

parkach niż parków w Gliwicach.

Marek�
Chyba skwerki z paroma ławkami tuż
przy ulicy ... Jeden park przy Palmiarni
na tak duże miasto ... Proszę cię. ..
Miasta obok mają lepiej...

Robert
I tak jest pusty. I wcale nie jedyny
park, a skoro nie wiesz o istnieniu in-
nych tzn ze z kolejnych też nie bę-
dziesz korzystał.

Marek
No jak co weekend i wolny dzień sie-
dzę w domu i pisze bzdury na necie. ..
Heheh .. I to nie jest park w Gliwicach

Marek
Zresztą nie kojarzę takiego miejsca w
centrum Gliwic a powinno się znaleźć 

Robert
I nie ma w gliwicach parku Chrobre-
go, dużego parku przy zameczku na
Chorzowskiej, pięknego parku szwaj-
caria też nie ma, parku między ander-
sa a kozielską nie ma.

Marek
No to pogadane ... Ja pisze o dużym
parku w środkowej przestrzeni miej-
skiej (Park w CHORZOWIE) a nie o
bocznych parkach z dwoma alejkami
i paroma ławkami. .. dużym placem
czystej zieleni (trawa) gdzie można
spokojnie rozłożyć się i miec czysty
relax ...

Kamil
Spoko! Miasto wykupi od syndyka
plac za 23,6 mln zł i posadzi drzewa.
A później do paki za niegospodarność.
Logiczne!

Ela
Dokladnie duży park albo nasze zoo
nie musielibyśmy jezdzic juz do Cho-
rzowa albo opola lub Wrocławia mie-
libysmy czym oddychac przy budują-
cej sie srednicowce 

Dominika
park w Chorzowie nie jest w srodko-

wej przestrzeni miejskiej ani Katowic
ani Chorzowa, a na granicy miast, do-
kladnie tak jak nasz park przy ul. Cho-
rzowskiej

Małgorzata
park Szwajcaria to podróbka parku.
Dlaczego? Plac zabaw minimalny tyl-
ko dla najmłodszych dzieci. Siłownia
obok to namiastka. Zbiornik wodny
nie ogrodzony niczym a chodnik zaraz
przy nim i puść tu dziecko które nie
daj coś nie wyhamuje... założyciele
nie mają zbyt wiele wyobraźni. Niby
coś zrobili ale jak zawsze nie do koń-
ca przemyślanego.

Mirosław
wesołe miasteczko !!!

Agnieszka
Park rozrywki dla dużych i małych
dzieci

Pierre�Doleu

Centrum przesiadkowe z prawdziwego
zdarzenia.

Grażyna�Barbara
Wybieg i plac zabaw dla psów ... Ja to
tak widzę

Dorota�Magdalena
Niech miasto wybuduje tam mieszka-
nia komunalne bo takich w Gliwicach
brakuje

Anita
mógłby tam stanąć wielopiętrowy
parking, jako że w centrum jest bar-
dzo mało miejsc parkingowych. Alter-
natywnie ładnie zadbany park z pla-
cem zabaw i atrakcjami.

Tatiana
Szkoda, że nie stworzono tu skansenu
hutniczego, tak jak zrobili to Czesi w
Ostravie. Byłam tam ostatnio i jestem
pod dużym wrażeniem ich pomysłu
na przyciągnięcie ludzi. Do tego kon-
certowa hala Gong to majstersztyk
pomysłowego wykorzystania części
infrastruktury pohutniczej. Niestety
u nas to se ne vrati.

powstanie w tym miejscu?
Na ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się w czwartek 18
czerwca gliwiccy radni podjęli decyzję odnośnie przystąpienia do
prac nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Ma on dotyczyć m.in. terenu po byłej Hucie
Gliwice, który po nieudanej próbie budowy centrum handlowego
od lat leży odłogiem. Ponadto owym planem mają zostać objęte
również tereny w rejonie ulic Franciszkańskiej i Robotniczej, które
pierwotnie – w oparciu o tzw. spec-ustawę  miały zostać wykorzystane
pod komunikację związaną z budowaną w okolicy Drogową Trasą
Średnicową. Dziś jednak wiadomo już, że tak się nie stanie i ten
rejon miasta trzeba zagospodarować w inny sposób.

Wszystkie wypowiedzi publikujemy w pisowni oryginalnej.

Wybrane komentarze czytelników naszego portalu
www.dzisiajwgliwicach.pl
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WYZWANIE JEDNEGO WDECHU!

GLIWICZANIE JESTEŚCIE GOTOWI?

Karo Glazer, światowej klasy wokalistka po-
chodząca z Gliwic wraz z Polskim Towarzystwem
Pneumonologii Dziecięcej rozpoczyna w Gli-
wicach ogólnopolską akcję świadomego oddy-
chania. Każdy może stać się ambasadorem
akcji i wziąć udział w Wyzwaniu Jednego Od-
dechu! 

Bez jedzenia i picia jesteśmy w stanie przetrwać
kilka dni - bez powietrza tylko parę minut.
Wszyscy wiemy, że oddychanie jest konieczne
by żyć, ale mało kto z nas zwraca  na nie uwagę.
Nie interesujemy się naszym oddechem zakła-
dając, że skoro oddychamy nieświadomie, to
wszystko jest OK. 

Udało nam się spotkać z Karo Glazer i zamienić
kilka zdań na temat akcji.

Skąd pomysł? Po pierwsze dlatego, że

sama cierpię na ciężki przypadek astmy.

Do tego stopnia ciężki, że na początku

wszyscy mówili mi, że nie ma najmniej-

szych szans żebym śpiewała. Ja na tyle

kocham muzykę, że ta bariera po prostu

dla mnie nie istniała. W tej walce nie-

samowicie pomogła mi moja mama,

która specjalizację z zakresu pneumo-

nologii zrobiła tylko i wyłącznie z mo-

jego powodu. Ja do dziś przyjmuję masę

leków a pomimo to mam cztery oktawy

głosu i nie mam najmniejszych proble-

mów ze śpiewaniem – opowiadała Karo
Glazer

Jak twierdzi nasza rozmówczyni oddychamy
nieświadomie i tak samo nie jesteśmy świadomi,

jak bardzo oddech wpływa na jakość naszego
życia. Tysiące młodych ludzi cierpi na niewy-
dolność oddechową, której przyczyną jest m.in
palenie papierosów, astma i zanieczyszczenie
powietrza. Bez poprawnego oddechu nasze
ciało nigdy nie działa na 100%. To powietrze
jest życiodajną energią, dlatego tak istotne jest
budowanie świadomości oddechowej. 

Pomysł na akcję wziął się z tego, że bar-

dzo dużo ostatnio pracuję ze zwykłymi

ludźmi i zauważyłem, że mają oni bar-

dzo duży problem z prawidłowym od-

dychaniem podczas rozmowy czy śpie-

wu. Długo myślałam nad tym jak te

trudności u ludzi pokonać i znalazłam

to ćwiczenie, które zaczerpnięte zostało

ze starej, ludowej opowieści. Stwier-

dziłam, że wrócimy do korzeni – to za-

częło kapitalnie działać na treningach.

Pokazałam to ćwiczenie profesorowi

Zbigniewowi Dońcowi z  Polskiego To-

warzystwa Pulmonologicznego i zaczę-

liśmy działać – dodaje Karo Glazer

Wyzwanie Jednego Oddechu to prosta zabawa,
która w szybki sposób pozwala na sprawdzenie
wydajności naszych płuc. Na czym ona dokładnie
polega? 
Nabierz powietrze i bez zająknięcia przeczytaj
poniższy wierszyk na jednym wdechu. Nie oszu-
kuj!  Następnie wyciągnij telefon komórkowy,
powiedz wierszyk jeszcze raz na jednym wdechu
i nakręć z tego filmik, który wrzucisz na Face-
booka. Gdy Ci się to uda wyzwij 3 kolejne

osoby, by i one miały szanse spróbować swoich
sił. Pamiętaj, że oddech można zawsze wy-
trenować! 

Pani Pani daj chleba,
Komu chleba? Pani chleba

Żeby Pan dał siana,
Komu siana? Krowie siana

Żeby krowa dała mleka,
Komu mleka? Lipie mleka

Żeby lipa dała łyka
Komu łyka? Dębowi łyka

Żeby dąb dał żołądź,
Komu żołądź? Wieprzowi żołądź

Żeby wieprz dał kła,
Komu kła? Pannom kła

Żeby Panny dały wieniec,
Komu wieniec? Morzu wieniec

Żeby morze dało wody,
Komu wody? Kogutowi wody

Bo Kogucik leży koło drogi i ani tchnie.
23 czerwca uczniowie Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego „Filomata”  w Gliwicach
przez cały dzień, będą trenować oddech i na-
grywać swoje filmiki z Wyzwania Jednego
Oddechu.
25 czerwca na gliwickim rynku, wszyscy zgro-
madzeni podczas finału festiwalu RYTM będą
mogli spróbować swoich sił i w tłumie powiedzieć
wierszyk Wyzwania Jednego Oddechu.
Finałem akcji będzie III edycja Gliwickich
Letnich Warsztatów Wokalnych, które odbędą
się w dniach od 13 do 15 lipca również w gli-
wickim „Filomacie”. Podczas warsztatów
wszyscy uczestnicy przejdą gruntowany trening
oddechowy.



Publikujemy zdjęcie PIAPu czyli wie-
lofunkcyjnego urządzenia, które już
wkrótce stanie na wszystkich ulicach
centrum Gliwic objętych systemem
płatnego parkowania. Niestety wbrew
wcześniejszym zapowiedziom okazuje
się, że w pierwszych miesiącach funk-
cjonowania tych urządzeń nie będzie
możliwości płacenia za parkowanie
kartą czy telefonem.

– Faktycznie, na początku za par-
kowanie zapłacimy jedynie gotówką.
Możliwość płatności kartą i za po-
mocą aplikacji mobilnej zostanie
uruchomiona najpóźniej do końca
tego roku – potwierdza Mariusz
Kopeć ze Śląskiej Sieci Metropoli-
talnej.
To na pewno spore utrudnienie dla
mieszkańców, dla których sam system
płatnego parkowania jest nowością.
Okazuje się też, że nie wszystkie funk-
cje, w które PIAPy mają być wyposa-
żone będą dostępne od razu. Z opóź-
nieniem zostaną wdrożone aplikacje
dzięki którym opłacimy rachunki, czy
sprawdzimy repertuar kina.
– Zdajemy sobie sprawę z tego, że
to będą pewne niedogodności dla
mieszkańców. Jednak proszę mieć
na uwadze fakt, że gliwickie PIAPy
to pierwsze tego typu urządzenia w
Polsce. Żadne inne miasto nie oferuje
mieszkańcom tylu funkcji w jednym
urządzeniu. Dla nas to też jest no-
wość. Priorytetem jest sprawne uru-
chomienie funkcji parkomatu – po-
zostałe będą uruchamiane systema-
tycznie, jednak nie później niż do
końca tego roku – zapewnia Mariusz
Kopeć.
Pytając o powody takiego opóźnienia
dowiedzieliśmy się, że w tej chwili
prowadzone są rozmowy z jednym z
banków, który ma być operatorem
systemu płatności kartą. Co do sys-
temu płatności mobilnych to nadal
trwają prace nad aplikacją, która ma
to umożliwić.
System płatnego parkowania

ruszy w naszym mieście 1 lipca
jednak do 3 sierpnia automaty
będą wydawały tzw. bilety ze-
rowe. W praktyce oznacza to,
że przez pierwszy miesiąc
wszyscy będziemy uczyli się
obsługi automatów, a dopiero
po tym okresie za parkowanie
będziemy płacić.

WSzYSTKO O STRefach
PłaTneGO PaRKOWania

Dlaczego będziemy płacić?
Jak informuje Urząd celem wpro-
wadzenia stref płatnego parkowania
nie jest drenowanie naszych kieszeni
a poprawa komfortu poruszania się
autem po centrum miasta. Płatne
parkowanie to standard w większości
dużych miast – nie tylko polskich i
odpowiedź na ciągle zwiększającą
się liczbę samochodów. Biorąc pod
uwagę koszty wprowadzenia i utrzy-
mania systemu w Gliwicach i zesta-
wiając je z zakładanymi przychodami
z tytułu pobieranych opłat z pewno-
ścią można powiedzieć, że magistrat
nie prędko zacznie zarabiać na stre-
fach płatnego parkowania. Cel jest
prosty – uporządkować kwestie zwią-
zane z parkowaniem w centrum
miasta, poprawić komfort miesz-
kańców załatwiających swoje sprawy
w urzędach i – co równie istotne –
ograniczyć niszczenie dopiero co wy-
remontowanych uliczek w rejonie
Starego Miasta przez samochody
parkujące gdzie tylko się da.
ile będziemy płacić?
Od 1 lipca centrum miasta podzielone
zostanie na dwie strefy parkowania
– droższa strefa A obejmie swoim
zasięgiem gliwicką starówkę, nato-
miast tańsza strefa B pozostałe ulice
w centrum miasta. Na poniższej ma-
pie Strefę A oznaczono kolorem czer-
wonym, Strefę B natomiast kolorem
zielonym.
co z opłatami dla mieszkańców

ulic znajdujących się w strefach
płatnego parkowania?
Mieszkańcy zameldowani (również
tymczasowo) w nieruchomościach
położonych (wyłącznie) na ulicach
wchodzących w skład stref płatnego
parkowania będą mogli wykupić tzw.
abonament mieszkańca. Zryczałto-
wana opłata roczna wynosić będzie
120 zł i dotyczyć będzie wyłącznie
jednego samochodu o masie całko-
witej do 3,5 tony.
Bilety wielodniowe i inne
opłaty
Będzie możliwość wykupienia biletu
wielodniowego na okres od 6 dni
do 1 roku. W takim przypadku opłata
dzienna będzie wynosiła:
Strefa a – 13,00 zł
Strefa B – 7,50 zł
Za nieopłacenie miejsca parkingo-
wego nakładane będą mandaty w
wysokości:
20 zł – jeżeli opłata dodatkowa zo-
stanie wniesiona w ciągu 7 dni od
dnia nieuiszczenia opłaty
50 zł – jeżeli opłata dodatkowa zo-
stanie wniesiona po terminie 7 dni.
z konieczności opłacania miej-
sca parkingowego zwolnione
będą:
1) osoby niepełnosprawne oraz osoby
przewożące osoby niepełnosprawne,
parkujące pojazdy na stanowiskach
postojowych do tego celu wyznaczo-
nych i posiadających wymagane
uprawnienia,
2) kierujący pojazdami jednoślado-
wymi,
3) taksówki na wyznaczonych dla
nich miejscach postoju,
4) pojazdy publicznej komunikacji
zbiorowej, zatrzymujących się na usta-
lonych dla nich przystankach,
5) zewnętrznie trwale oznakowane
pojazdów Straży Miejskiej.
na ile aut przysługuje abona-
ment mieszkańca?
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta ist-
nieje ograniczenie polegające na moż-
liwości wniesienia opłaty ryczałtowej

tylko dla 1 pojazdu na osobę. Nato-
miast nie ma ograniczenia co do ilości
wydanych „Abonamentów mieszkań-
ca” na rodzinę lub gospodarstwo do-
mowe. Jeśli gospodarstwo zamiesz-
kuje tylko 1 osoba, to może otrzymać
tylko 1 „Abonament mieszkańca”, na-
wet jeśli posiada zarejestrowane 2
lub więcej pojazdów. Jeśli dwie osoby
zamieszkują w gospodarstwie domo-
wym, to oczywiście przysługują 2 wi-
niety, pod warunkiem, że każda z
tych osób jest właścicielem/współ-
właścicielem pojazdu.
czy w parkomatach będzie moż-
liwy zakup biletów KzK GOP?
Nie. PIAPY nie będą obsługiwać sprze-
daży biletów KZK GOP. Jest to spo-
wodowane równoległym wdrażaniem
projektu Śląskiej Karty Usług Pub-
licznych, będącej systemem płatności
elektronicznych za usługi dostarczane
przez instytucje publiczne przy wy-
korzystaniu elektronicznej karty bez-
stykowej. W info kioskach będzie
można natomiast sprawdzić rozkłady
jazdy miejskich autobusów.
czy kierowcy na czas dostawy
towaru do sklepu muszą zapła-

cić za postój?
Tak, kierowcy aut dostawczych nie
są zwolnieni z wyznaczonych opłat.
Mam firmę i chciałbym mieć
zawsze wolne miejsce postojowe
dla swoich klientów. czy mogę
miejsce przy mojej firmie blo-
kować np. „pachołkiem”?
Niestety, nie ma możliwości bloko-
wania miejsc w ten sposób. Istnieje
jednak możliwość wykupienia tzw.
koperty. Wówczas miejsce zarezer-
wowane może zostać oznaczone kon-
kretnym numerem rejestracyjnym
samochodu lub nazwą firmy. Klienci
będą mogli na nim parkować. Należy
jednak pamiętać, że „parkingowi” nie
będą mogli zweryfikować czy zapar-
kowany na kopercie samochód należy
do klienta danej firmy. Wykupienie
koperty to koszt 600 zł/miesiąc.
Prowadzę w strefie działalność
gospodarczą, ale nie jestem za-
meldowany pod tym adresem.
czy mogę wykupić „abonament
mieszkańca”?
Nie, „Abonament mieszkańca” przy-
sługuje tylko osobom zameldowanym
w SPP.

Na skrzyżowaniu ul. Strzelców By-
tomskich i Czołgowej zakończył się
kolejny etap prac związanych z do-
datkowym oznakowaniem tego
miejsca.
Ostatnim etapem było zamontowa-
nie aktywnego znaku STOP (B-20).
Jego zadaniem jest w sposób ak-
tywny ostrzeganie kierowców o tym,
że zbliżają się do miejsca z pierw-
szeństwem przejazdu.
Świetlny znak STOP zostaje uaktyw-
niony po pojawieniu się pojazdu,
w strefie czujnika ruchu, który wy-
krywa pojazd.
Energia elektryczna niezbędna do
jego funkcjonowania dostarczana
jest przez moduły fotowoltaniczne
z akumulatorem. Napis „Stop” i świe-
cąca obwódka znaku załączane są
przez detektory ruchu. Znak jest do-

skonale widoczny nawet w trudnych
warunkach, a jednocześnie nie ośle-
pia kierujących pojazdami. Przypo-
mnijmy, że dodatkowe zabezpie-
czenia zastosowane na tym skrzyżo-
waniu to efekt tragicznego wypadku,
jaki miał tam miejsce na początku
maja.

42-letnia mieszkanka Pyskowic od-
woziła Fordem Fiestą swoją 8-letnią
córkę i 9-letniego syna do szkoły
w Gliwicach. W prawidłowo jadącą
ulicą Strzelców Bytomskich Fiestę
uderzył z lewej strony ciężarowy
Renault Magnum, który nie zatrzy-
mał się przed znakiem STOP na ulicy
Czołgowej. W wyniku silnego ude-
rzenia bocznego samochód pro-
wadzony przez kobietę dachował
i wpadł do rowu. Kobieta niestety

zginęła na miejscu, jej 8-letnią cór-
kę w ciężkim stanie śmigłowiec Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego
przetransportował do Szpitala Wie-
lospecjalistycznego w Sosnowcu,
chłopiec natomiast trafił do szpitala
w Gliwicach.

Samochód ciężarowy prowadzony
był przez 24-latka spoza naszego re-
gionu – mężczyzna był trzeźwy i w og-
romnym szoku, twierdzi, że nie za-
uważył znaku. Kobieta, która zginęła
jest już niestety drugą ofiarą śmier-
telną w tym miejscu. 

Do wypadków w tym miejscu docho-
dziło bardzo często. Ostatni miał
miejsce w lutym tego roku, kiedy
autobus komunikacji miejskiej zde-
rzył się z samochodem ciężarowym.

W wyniku tego zdarzenia kilka osób
podróżujących autobusem trafiło do
szpitali w Gliwicach i Pyskowicach –
na szczęście nikomu nic poważnego

się nie stało. Wtedy również winny
był 28-letni kierowca samochodu
ciężarowego, który nie zatrzymał się
przed znakiem STOP.
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Pierwsze takie miejsce na Śląsku

Prace przy remoncie dworca PKP
w Gliwicach wkroczyły w decydującą
fazę. Jak informuje nas Aleksandra
Dąbek z Biura Prasowego PKP obec-
nie trwają prace wyburzeniowe we-
wnątrz budynku dworca. W pierw-
szym etapie prac zakończono roz-
biórkę drewnianych stropów oraz
rozbiórkę ścian nośnych korytarzy
na poziomie +1 oraz obszaru klatki
schodowej. 

Z informacji jakie uzyskaliśmy w biu-
rze prasowym Grupy PKP wynika,
że zakończono już wymianę kanali-

zacji deszczowej i ułożono część ścian-
ki peronowej. W tej chwili trwa de-
montaż tunelu „pocztowego” a ekipy
pracujące na peronach przygotowują
się do posadowienia pierwszych słu-
pów nowych wiat peronowych. In-
tensywne prace trwają również we-
wnątrz zabytkowego budynku dwor-
ca. Oprócz skuwania tynków i prac
rozbiórkowych udało się już zakończyć
układanie instalacji kanalizacyjnej
i rozpoczęto renowację elewacji fron-
towej części budynku. 
W większej części budynku została
już zdemontowana stolarka okienna

i drzwiowa oraz rozpoczęto prace
związane z odtworzeniem gzymsu.
Na chwilę obecną prace prowadzone
są zgodnie z harmonogramem. 

Przebudowa dworca w Gliwicach to
największa inwestycja od czasu jego
budowy w latach 1923-25. Jej głów-
nym celem jest poprawa komfortu
podróżnych oraz dostosowanie obiek-
tu do współczesnych standardów ob-
sługi. We wnętrzu największą nowo-
ścią będzie połączenie specjalnym
korytarzem holu autobusowego
i głównego. Ułatwi to podróżnym

przemieszczanie się po dworcu. Cały
kompleks będzie przyjazny dla osób
niepełnosprawnych. W posadzce za-
montowane zostaną linie prowadzące
z polami uwagi. 
Poprzez rozbudowę systemu moni-
toringu i systemu powiadamiania
o pożarze oraz systemu BMS, czyli
systemu inteligentnego zarządzania
budynkiem zdecydowanej poprawie
ulegnie bezpieczeństwo. 

Renowacji poddane zostaną elementy
historyczne dworca, czyli zabytkowa
mozaika i drewniane sufity a elewacja

budynku zostanie wyremontowana
z zachowaniem detali architektonicz-
nych i podświetlona tak, by te ele-
menty podkreślić. 
Perony zyskają całkowicie nową na-
wierzchnię i zadaszenie z przeszkle-
niami, a na ich poziom wjedziemy
schodami ruchomymi i wspomnia-
nymi już windami dla osób niepeł-
nosprawnych.

Dworzec ma zostać oddany do
użytku pod koniec tego roku.
Koszt całej inwestycji kształtuje
się w okolicach 156 mln. zł. 

Swoje podwoje otwiera nowa
filia Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Gliwicach zlokalizo-
wana na terenie Centrum
Handlowego Forum. Nowa
placówka będzie otwarta 7 dni
w tygodniu. W Biblioforum
czytelnicy wypożyczą książki,
audiobooki i czytniki e-boo-
ków. W specjalnym pokoju
gier udostępniane będą gry
planszowe oraz konsola Pla-
yStation. Do dyspozycji od-
wiedzających pozostaną też
trzy urządzenia All-in-One
z dużymi dotykowymi ekra-

nami oraz trzy laptopy. Wy-
drukowanie pracy domowej,
CV czy biletu lotniczego będzie
proste i dostępne od ręki. Ci,
którzy potrzebują relaksu i chwi-
li oddechu, znajdą go w czy-
telni, gdzie czeka prasa.
Pomysł zrodził się jesienią,
pierwszy kontakt z FORUM po-
djęliśmy w listopadzie i przez
kilka miesięcy prowadzone
były rozmowy. Stąd pomysł –
Miejska Biblioteka Publiczna
w Gliwicach chce być blisko
ludzi i tam gdzie czas spędzają
gliwiczanie. Generalnie nasza

placówką organizuje wiele ak-
cji, z którymi wychodzimy na
zewnątrz, coraz częściej funk-
cjonujemy w przestrzeni miej-
skiej, nazwaliśmy nawet te
działania „Zieloną Biblioteką”.
Wykorzystujemy wszystkie
możliwie miejsca do tego by
pokazać, że literaturę można
promować wszędzie. Biblio-
forum jest kolejnym etapem
tej drogi – mówi Bogna Do-
brakowska, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach

W tym miejscu warto nad-
mienić, że tego typu punkt
biblioteczny Gliwice otwierają
jako jedno z pierwszych miast
w Polsce – do tej pory biblio-
teki w centrach handlowych
otwarto m.in. w Gdańsku czy
Sopocie. na Śląsku to
pierwsze tego typu roz-
wiązanie.

–Nam ten pomysł od razu
bardzo się spodobał, dlatego
że FORUM jako centrum
handlowe od samego począt-
ku swojego istnienia jest
otwarte na wszelkie tego typu
inicjatywy. Staramy się być

blisko mieszkańców i środo-
wiska, które nas otacza, stąd
kontynuacja rozmów zaini-
cjowanych przez Panią Bognę
Dobrakowską. Sam projekt
nie był łatwy, ale dotrwaliśmy
do szczęśliwego finału i dziś
możemy Państwu pokazać to
wyjątkowe miejsce – mówi
Jarosław filipczak, dyrek-
tor Centrum Handlowego Fo-
rum w Gliwicach

W nowo otwartym punkcie
bibliotecznym już w te wakacje
rozpocznie się kilka projektów
kulturalnych i edukacyjnych.
Począwszy od lipca, MBP za-
prasza na wykłady w ramach
cyklu Czytanie Umysłu. Psy-
cholodzy oraz logopeda co
miesiąc poprowadzą zajęcia
wspierające w rozwiązywaniu
problemów dzieci i dorosłych.
W projekt włączą się też spe-
cjaliści z Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Gli-
wicach. W Biblioforum będzie
działać GEGE– Gliwicka Edu-
kacyjna Galeria Ekslibrisu,
w której co dwa miesiące za-
prezentowana zostanie nowa
wystawa. Grupy zorganizowa-
ne oraz miłośnicy grafiki i ksią-

żek mogą wziąć udział w pre-
lekcjach prowadzonych przez
specjalistów. Działanie to jest
realizowane w ramach poro-
zumienia o współpracy pod-
pisanego przez Wydział Arty-
styczny Uniwersytetu Śląskie-
go i Miejską Bibliotekę Pub-
liczną w Gliwicach. Efektem
drugiego porozumienia, tym
razem pomiędzy Wydziałem
Architektury Politechniki Ślą-
skiej i biblioteką, będą pre-
zentowane w przestrzeni Bib-
lioforum wystawy. W lipcu
i sierpniu biblioteka zaprasza
dzieci na „Piegowate wakacje”
Będą one pełne atrakcji –
wspólne czytanie, rysowanie
komiksu, szukanie skarbu oraz
wykonanie makiety rafy ko-
ralowej – to tylko niektóre
z nich.
Biblioforum rozpoczyna swoją
działalność z bogatą ofertą
i z ciekawymi zbiorami. Warto
odwiedzać to miejsce i korzys-
tać z jego usług, tym bardziej,
że są one bezpłatne. Dodat-
kowo wszystkie osoby, które
zapiszą się do nowego punktu
bibliotecznego w pierwszych
dwóch tygodniach jego dzia-
łania, otrzymają upominki. 

22 czerwca Biblioforum
będzie czynne od godziny
14.00.W kolejne dni:
w poniedziałki, czwartki
i niedziele od 12.00 do
20.00, a we wtorki, środy,
piątki i soboty od 9.00 do
20.00.

Aktualny stan remontu
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Do wiosny przyszłego roku na
terenie Śląskiego Centrum Lo-
gistyki przy ul. Portowej 28
ma powstać piąta hala maga-
zynowa klasy A, spełniająca
najwyższe standardy obowią-
zujące w branży logistycznej.
Będzie to nowoczesny obiekt
o powierzchni 10 000 m2 wraz
z pomieszczeniami biurowymi,
infrastrukturą biurowo-socjal-
ną, techniczną, drogową i to-
rem kolejowym oraz urządze-
niami przeładunkowymi. Koszt
inwestycji wyniesie około 25
mln zł.  Nowy obiekt zostanie
przeznaczony do składowania
i przeładunku towarów prze-
wożonych transportem szyno-
wym, bo na teren ŚCL bezpo-
średnio docierają tory kolejowe.
Uzupełnieniem oferty będzie
dystrybucja towarów samo-
chodami do odbiorców w Pol-
sce i za granicą.  – Magazyn
jest przygotowany do obsługi
towarów typowych dla trans-
portu kolejowego, czyli wyro-
bów przemysłu papierniczego,
chemicznego w tym nawozów
sztucznych, mebli lub artyku-
łów AGD – mówi Robert Goc,
kierownik Działu Marketingu
ŚCL. Możliwa będzie nawet
obsługa pełnych składów po-
ciągów o długości do 600 m.
To niejedyna nowość w Śląskim
Centrum Logistyki. Obecnie
prowadzona jest rozbudowa
terminala kontenerowego ob-

sługiwanego przez firmę PCC
Intermodal. Koszt tej inwestycji
to 50 mln zł, a jej realizacja
powinna zostać sfinalizowa-
na jesienią tego roku. Po-
wierzchnia terminala wzrośnie
z 30 000 m2 do 50 000 m2,
co przełoży się na znaczne więk-
sze możliwości składowania
kontenerów. Do ich przeła-
dunku wykorzystane zostaną
dwie suwnice bramowe. 
ŚCL będzie posiadać najlepszą
w południowej Polsce infras-
trukturę do obsługi przewozów
towarów z wykorzystaniem
różnych środków transportu.
Śląskie Centrum Logistyki to
spółka, której większościowym
udziałowcem jest Miasto Gli-
wice. Świadczy usługi związane
z magazynowaniem towarów,
przeładunkiem i transportem,
a na jej terenie działa kilka
agencji celnych. Obecnie pra-
cuje tu ponad 800 osób, a po
zakończeniu obydwu inwestycji
powstaną następne miejsca za-
trudnienia. ŚCL zapowiada już

realizację kolejnych projektów.
(al)  Miasto ma ogromne atuty
doceniane przez fachowców
z branży  Logistyka to jedna
z tych gałęzi gospodarki, która
w Gliwicach rozwija się szcze-
gólnie dynamicznie. Najwięk-
szym atutem miasta jest świet-
na lokalizacja, a zwłaszcza
skrzyżowanie autostrad A1
i A4. Ważne są również dobrze
przygotowane tereny inwesty-
cyjne, w tym oferta strefy eko-
nomicznej. Gliwice położone
są do tego na trasie jednej
z głównych linii kolejowych
i niedaleko stąd do lotnisk
w Katowicach i Krakowie. Biz-
nesmeni doceniają też m.in.
na Drogową Trasę Średnicową,
która ułatwia szybkie prze-
mieszczanie się pomiędzy du-
żymi śląskimi miastami, dostęp
do wykwalifikowanych pra-
cowników oraz dobrą kondycję
gospodarczo-ekonomiczną
Gliwic. Miasto oferuje już po-
nad 320 000 m2 powierzchni
magazynowej.

Najlepsza infrastruktura

w południowej Polsce

Ranking powstał na podstawie
ankiet, które rozesłano do pre-
zydentów miast. Ostatecznego
wyboru piętnastu najlepszych
włodarzy dokonała kapituła,
w której skład weszli: dr Adam
Aduszkiewicz z Fundacji Roz-
woju Demokracji Lokalnej,
prof. Grzegorz Gorzelak i dr
Cezary Trutkowski z Uniwer-
sytetu Warszawskiego, a także
sekretarz redakcji „Newsweeka
Polska” Ryszard Holzer. Oce-
niano m.in. umiejętność po-
zyskiwania środków unijnych
i przyciągania inwestorów oraz
zdolności przywódcze w kon-
tekście jakości życia w mieście,

którym samorządowcy zarzą-
dzają.  Zygmunt Frankiewicz,
najdłużej urzędujący prezydent
w Polsce został doceniony
przez kapitułę m.in. za posta-
wienie na trzy filary rozwoju:
przemysł, reindustrializację
i logistykę. Podkreślono zna-
czenie współpracy samorządu
z biznesem i umiejętne prze-
kucie negatywnych dla miasta
zjawisk (jak wyludnianie się
i zamykanie zakładów pracy
w latach 90-tych) w szanse na
rozwój (tak jak np. wykorzys-
tanie terenów dawnej kopalni
pod budowę Nowych Gliwic,
które nazywane są gliwicką

Doliną Krzemową).  W ran-
kingu Prezydenta Gliwic wy-
przedził jedynie Prezydent Rze-
szowa Tadeusz Ferenc. Hono-
rowe dyplomy dla 15 najlep-
szych prezydentów wręczono
podczas tegorocznego Kon-
gresu Regionów. 
Przypomnijmy, że Zygmunt
Frankiewicz w tym roku zajął
też 2. miejsce w kategorii wło-
darz miasta powyżej 100 tys.
mieszkańców, w Ogólnopol-
skim Rankingu Perły Samo-
rządu, a „Puls Biznesu” przy-
znał prezydentowi Gliwic tytuł
Samorządowego Menedżera
Regionu 2014. 

Newsweek 
docenił Frankiewicza
W najnowszym rankingu prezydentów polskich miast, przygoto-
wanym przez „Newsweek” prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz
zajął drugie miejsce.

Śląskie Centrum Logistyki w Gliwicach wdraża kolejne innowacyj-
ne rozwiązania. Przy ul. Portowej dobiega końca rozbudowa termi-
nala kontenerowego, a wkrótce rozpocznie się budowa kolejnej
nowoczesnej hali magazynowej. Wartość tych inwestycji wyniesie
łącznie około 75 mln zł.  

P R O M O C J A
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Niedługo miną dwa lata od wejścia w życie nowego systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. Ten czas pozwolił na weryfikację dotychczaso-
wych rozwiązań – pokazał, co działa dobrze, a co wymaga korekty.

GOSPODARKA ODPADAMI.
Co nowego?

Od 1 lipca zmienią się
niektóre zasady związane
z wywozem śmieci. Jedną
z nowości, która z pew-
nością ucieszy mieszkań-
ców i zarządców nieru-
chomości, będzie lepiej
zorganizowany odbiór
odpadów wielkogabary-
towych.

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

Odpady wielkogabaryto-
we ze względu na duże
rozmiary nie mieszczą się
w standardowych pojem-
nikach na śmieci. To np.
meble, okna, dywany,
materace, drewniane ele-
menty wyposażenia,
grzejniki, wanny i cera-
mika sanitarna.

Odpady wielkogabaryto-
we będą odbierane zde-
cydowanie częściej.

Zabudowa jednorodzinna
i wielorodzinna w budyn-
kach, w których mieszczą

się nie więcej niż 2 lokale
mieszkalne – potrzebę
wywozu odpadów wiel-
kogabarytowych należy
zgłosić w firmie Remon-
dis, która ustali termin
odbioru – nie później niż
miesiąc od zgłoszenia. 

Zabudowa wielorodzinna
w budynkach, w których
znajduje się od 2 do 6
lokali mieszkalnych – po-
trzebę wywozu odpadów
wielkogabarytowych na-
leży zgłosić w firmie Re-
mondis, która ustali ter-
min odbioru – nie później
niż 14 dni od zgłoszenia.   
Zgłoszenia składane są
przez właściciela lub ad-
ministratora budynku
pod numerem telefonu
32/231-08-58, e-mailem
na adres gliwice@remon-
dis.pl lub osobiście w sie-
dzibie firmy przy ul. Ka-
szubskiej 2.

Zabudowa wielorodzinna
w budynkach, w których
znajduje się więcej niż 6

lokali mieszkalnych – od-
biór odpadów wielkoga-
barytowych nie rzadziej
niż raz na dwa tygodnie,
bez zgłoszenia.

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

Kolejna istotna zmiana
dotyczy odpadów biode-
gradowalnych. W ciągu
kilku następnych miesię-
cy każda nieruchomość
zostanie wyposażona w
brązowy pojemnik na od-
pady zielone, takie jak
np. trawa, liście, gałęzie,
zwiędłe kwiaty czy inne
rośliny.

Częstotliwość odbioru od-
padów biodegradowal-
nych w mniejszych nie-
ruchomościach.

Zabudowa jednorodzinna
i wielorodzinna w budyn-
kach, w których mieszczą
się nie więcej niż 2 lokale
mieszkalne – odbiór 240 l
co dwa tygodnie

240 l = 1 pojemnik 120 l
+ 1 worek 120 l lub 2
worki po 120 l.

Zabudowa wielorodzinna
w budynkach, w których
znajduje się od 2 do 6
lokali mieszkalnych –
240 l raz w tygodniu, je-
żeli budynek znajduje się
na działce zagospodaro-
wanej zielenią
240 l = 1 pojemnik 240 l
lub 2 pojemniki 120 l

Jeśli odpadów biodegra-
dowalnych jest więcej,
można również:

•kompostować je w przy-
domowych kompostow-
nikach,
•oddać bezpłatnie w Pun-
kcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
przy ulicy Rybnickiej,
•gromadzić w dodatko-
wych workach kupionych
w siedzibie firmy Remon-
dis w przy ulicy Kaszub-
skiej 2 (cena worka obej-
muje wywóz odpadów).

Uwaga! Odpady biode-
gradowalne należy teraz
wystawiać w tym termi-
nie, co odpady segrego-
wane, a nie jak do tej
pory z mieszanymi.

ODPADY
SEGREGOWANE

Zwiększy się częstotliwość
wywozu odpadów segre-
gowanych w pojemni-
kach lub workach ozna-
czonych kolorem żółtym
(tworzywa sztuczne), zie-
lonym (szkło) i niebie-
skim (papier).

Zabudowa jednorodzinna
oraz w wielorodzinna
w budynkach, w których
mieszczą się nie więcej
niż 2 lokale mieszkalne
– odbiór dwa razy w mie-
siącu zgodnie z harmo-
nogramem dostarczonym
przez firmę Remondis,
dostępnym także na
www.segreguj.gliwice.eu
w zakładce „Harmono-
gram wywozu”.

Zabudowa wielorodzinna
w budynkach, w których
znajduje się od 2 do 6
lokali mieszkalnych – od-
biór raz w tygodniu.

Zabudowa wielorodzinna
w budynkach, w których
znajduje się więcej niż 6
lokali – odbiór dwa razy
w tygodniu.

W razie potrzeby dodat-
kowe worki przeznaczo-
ne do selektywnej zbiór-
ki można pobrać bez-
płatnie w siedzibie fir-
my Remondis przy ul.
Kaszubskiej 2.

Szczegółowych infor-
macji udziela Wydział
Przedsięwzięć Gospo-
darczych i Usług Ko-
munalnych Urzędu
Miejskiego w Gliwi-
cach (tel. 32/238-54-
22, e-mail:
pu@um.gliwice.pl,
pok. 012 na parterze
budynku przy ul. zwy-
cięstwa 21).

Segreguj odpady
w następujący sposób:

P R O M O C J A


