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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
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Czy tym razem płatne 
parkowanie zostanie 
przegłosowane przez 
radnych?

Rewolucja 
rowerowa?

Ten Łabędź 
rośnie bardzo 
szybko...
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Dwieście miejskich rowerów w kilkunastu 
punktach miasta. Czy od sierpnia 2013 
roku gliwiczanie będą korzystać z syste-
mu wypożyczalni rowerów?

Kolejny Opel z Gliwic
Tym razem będzie to ka-
briolet, który w sprzedaży 
pojawi się w przyszłym 
roku.
Opel Cascada, bo tak 
będzie nazywać się ten 
model, mierzy 4,70 me-
tra długości. Kabriolet 
pomieści cztery osoby. 
Miękki dach składa się 
automatycznie w ciągu 17 
sekund.

Ceny na razie nie ujaw-
niono, ale można się 
spodziewać, że tanio nie 
będzie. Opel od kilku lat 
mierzy w segment pre-

mium, co niestety odbija 
się na kosztach zakupu 
aut tej marki.

Ujawniono oficjalne zdjęcia kolejnej wersji 
produkowanego w Gliwicach Opla Astry

Ekologicznie, szybko i tanio 
- tak w skrócie można pod-
sumować propozycję wprowa-
dzenia w Gliwicach systemu 
miejskiej wypożyczalni rowe-
rów. Pomysł sprawdza się  
w m.in. Warszawie, Poznaniu, 
Krakowie czy Wrocławiu. Od 
kilku miesięcy miejskie rowe-

ry jeżdżą też po Opolu. Tam 
wdrożenie systemu koszto-
wało 600 tysięcy zł, co w ska-
li miasta o średniej wielkości, 
a takim są Gliwice, nie jest 
kwotą nie do przejścia.

Miejska wypoży-

czalnia miałaby się 
składać z kilkuna-
stu punktów, przy 
których umiesz-
czone zostałyby 
rowery oraz odpo-

wiednie urządze-
nia przypominają-
ce parkomaty. 

Dar dla Hospicjum

Hospicjum Miłosierdzia Bo-
żego ma nowy samochód. 
Dacia Logan zakupiona przez 
miasto będzie  wykorzystywa-
na do transportu sprzętu me-
dycznego dla chorych, obsłu-
gi domowych wizyt lekarskich 

oraz transportu pacjentów 
Hospicjum na konsultacje 
lekarskie. Na ten cel przezna-
czono 47,5 tys. zł. Uroczyste 
przekazanie samochodu od-
było się w poniedziałek, 22 
października.


