Masz w domu stary, niepotrzebny telewizor,
telefon albo lodówkê? Teraz masz okazjê
siê ich pozbyæ. Wydzia³ Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego i krakowska Organizacja Odzysku BIOSYSTEM organizuj¹ akcjê zbierania
elektroœmieci.
Zu¿yty sprzêt RTV i AGD czêsto
zalega w piwnicach, bo choæ
chcielibyœmy siê go pozbyæ, to
nie zawsze wiemy jak to zrobiæ.
Elektroœmieci nie wolno wyrzucaæ
na œmietnik bo zawieraj¹ one toksyczne metale ciê¿kie oraz niebezpieczne zwi¹zki chemiczne.
Za wyrzucanie zu¿ytego sprzêtu
grozi kara grzywny.
Istnieje kilka mo¿liwoœci pozbycia siê starych urz¹dzeñ. Jedn¹
z nich jest mo¿liwoœæ oddania
starego urz¹dzenia przy zakupie
nowego w sklepie. Drug¹, oddanie urz¹dzenia do punktu zbiórki
odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Urz¹dzenia oddaæ mo¿na bez-

p³atnie, w wiêkszoœci wypadków
trzeba jednak samemu zapewniæ
transport starych przedmiotów.

Teraz miasto proponuje dużo wygodniejszy sposób: raz
w miesiącu (do października) w poszczególnych dzielnicach
miasta będą zbierane
elektroodpady.
W specjalnie wyznaczonych miejscach bêdzie mo¿na zostawiæ
m.in. stare telewizory, telefony,

Czekając na autobus
już nie zmokniesz

monitory, lodówki, kuchenki,
pralki, niedzia³aj¹ce radia, zu¿yte
œwietlówki
energooszczêdne
oraz wiele innych niepotrzebnych urz¹dzeñ. Ka¿da osoba,
która odda sprzêt, otrzyma w
zamian upominek. Odbiorem
elektroœmieci zajmuje siê gliwic-

Będą
nowe wiaty

ka firma UTIKO.
W ubieg³y weekend zbiórkê przeprowadzono w Soœnicy, o kolejne miejsca zbiórki pytaæ mo¿na
w Wydziale Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego.
(kk)

referendum. To im się nie udało, ze względu na zbyt małą frekwencję.

A co na temat
rankingu sądzi
prezydent Gliwic?
- To jest tak, że z równym dystansem podchodzę do rankingów zarówno wtedy, gdy
są dla mnie pozytywne, jak i
negatywne. Trzeba wielkiej wiedzy i dobrej metodologii, żeby
porównywać rzeczy, które z natury rzeczy są do porównania
trudne. Owszem, to daje pewną satysfakcję, ale nie należy
wpadać w euforię - komentuje
Frankiewicz. - Bardzo wysoko
cenię pana prezydenta Dutkiewicza. Wrocław bardzo dobrze

Gliwice mają najlepszego prezydenta ze
wszystkich śląskich miast. Tak przynajmniej wynika z rankingu przygotowanego
przez tygodnik Neewsweek.
Zygmunt Frankiewicz zajął wysokie, 13 miejsce w gronie 106
szefów największych polskich
miast. Tuż za nim znalazł się
Adam Fudali z Rybnika. Liderem
rankingu został prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz.

Jakie były kryteria
oceny prezydentów?
Najpierw w specjalnej ankiecie
odpowiadano na pytania dotyczące głównie kondycji finansowej
danego miasta. Następnie w rozmowach ze współpracownikami
szefów miast, z przedstawicielami organizacji pozarządowych i z
mieszkańcami oceniano kompetencje miejskich włodarzy.
Czołową piętnastkę wybrano w
oparciu o trzy rozbudowane kryteria: gospodarkę miasta, warunki

życia mieszkańców oraz indywidualne cechy każdego z prezydentów.

Co zadecydowało
o wysokiej pozycji
Frankiewicza?
Głównie to, że kładzie on bardzo
duży nacisk na rozwój nowych
technologii. „Nowe Gliwice to nie
tylko nazwa dzielnicy miasta, lecz
także całej strategii. Gliwice, to
miasto, które patrzy w przyszłość”
- czytamy w uzasadnieniu.
Przypomina się również, że prezydent ma na swoim koncie kontrowersyjną decyzję o zastąpieniu
tramwajów autobusami. Grupa
niezadowolonych mieszkańców
próbowała go za to odwołać w

funkcjonuje, jest też świetnie
wypromowany. Tak więc znaleźć się w tym towarzystwie jest
oczywiście przyjemnie, ale mnie
woda sodowa nie uderza do głowy i nie przewiduję, żeby się to
kiedykolwiek stało. W związku z
tym, ten ranking też tu niewiele
może zmienić.
Według jurorów oceniających
prezydentów, najlepszym w
rankingu odwołanie w trakcie
kadencji nie grozi. Większość
z nich ostatnie wybory samorządowe wygrała w pierwszej
turze. I prawdopodobnie wygra
kolejne, tegoroczne. Czy te
prognozy sprawdzą się również
w przypadku prezydenta Gliwic?
O tym przekonamy się już za kilka miesięcy.

Nina Drzewiecka

Czołowa piętnastka
prezydentów
wg Newsweeka:
1. Wrocław: Rafał Dutkiewicz
2. Rzeszów: Tadeusz Ferenc
3. Krosno: Piotr Przytocki
4. Sopot: Jacek Karnowski
5. Elbląg: Henryk Słonina
6. Świnoujście: Janusz Żmurkiewicz
7. Jelenia Góra: Marek Obrębalski
8. Białystok: Tadeusz
Truskolaski
9. Bydgoszcz: Konstanty
Dombrowicz
10. Kraków: Jacek Majchrowski
11. Poznań: Ryszard Grobelny
12. Świdnica: Wojciech Murdzek
13. Gliwice: Zygmunt Frankiewicz

14. Rybnik: Adam Fudali
15. Gdynia: Wojciech
Szczurek

..................................................................................................................

...............................................................................................

Frankiewicz na 13. miejscu w rankingu prezydentów polskich miast

W ogłoszonym przetargu
napisano, że wiaty powinny zostać zamontowane
do 30 września.

Stare wiaty zostaną zastąpione
nowymi. Miasto
planuje zakup
17 nowych
obiektów przystankowych.

Wymienione na nowe zostaną cztery wiaty na ulicy
Pszczyńskiej, dwie na ul.
Sikorskiego i po jednej na
ulicach Rolników, Kozielskiej, Jesiennej, Jedności
i Odrowążów. Najwięcej
zyska Sośnica.

Będą to zarówno, znane
już mieszkańcom, duże
obiekty, jak i wprowadzone niedawno niewielkie
zadaszenia tzw. przystanki „wandaloodporne”. 11
nowych wiat zastąpi stare
w różnych częściach miasta. Pojawi się także 6
nowych obiektów.
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Trzy nowe obiekty przystankowe pojawią się na
ulicy Chorzowskiej i po
jednym na Lipowej, Tarnogórskiej i Rolników.
(flu)
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