
Godzina pobytu malucha w żłobku 
kosztuje 5,31 zł. Miasto będzie jednak 
stosować dopłaty. Najmniej zarabiający 
zapłacą 58 groszy za godzinę. 
Do 27 marca trwają konsultacje 
w sprawie systemu dopłat do żłobków 
w Gliwicach.

– zapowiadał podczas sesji 
prezydent Gliwic.

Modernizację parku położonego przy 
ulicy Łabędzkiej (za dawnym ośrod-
kiem WORD) rozpoczęto w 2008 
roku. Park Szwajcaria 
powoli odzyskuje część 
dawnego blasku.
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Portową
zamkną 
w kwietniuChciałbyś 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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Będzie nowe
muzeum?

Śmieci od metra

Projekt prezydenta z popraw-
kami PiS poparło 14 radnych 
– wszyscy z KdG Zygmunta 
Frankiewicza, PiS i niezależny 
Krzysztof Kleczka. Jak zapew-
niał prezydent Frankiewicz, 
najważniejsze jest wybranie 

metody naliczania opłat. Bar-
dzo możliwe, że w praktyce 
przyjęte stawki ulegną mody-
fikacji i dojdzie do ich pod-
wyżki.

 – Zgodnie z przepisami usta-

wy, koszty muszą się bilan-
sować z przychodami. Skoro 
jest możliwa korekta stawek, 
a w międzyczasie zostanie 
przeprowadzony przetarg, to 
jego wyniki mogą być powo-
dem do zmiany tych stawek 

Choć pasażerowie au-
tobusów zauważyli już 
pewnie zamontowane 
w pojazdach czytniki Ślą-
skiej Karty Usług Publicz-
nych, niestety nie ozna-
cza to, że system ruszy 
w najbliższym czasie. Są 
opóźnienia – wykonawca 
nie dotrzymał terminu  
realizacji 
zadania.

Czytniki
są, 

karty
nie ma

Czy Akiro znaj-
dzie nowy dom?
Kącik adopcyjny na 
stronie 11

3

Strona 12

Od lipca koszt wywozu odpadów w Gliwicach będzie 
uzależniony od powierzchni lokalu mieszkalnego.  
Budzącą kontrowersje metodę obliczania wysokości 
opłat przeforsowali radni Koalicji dla Gliwic Zygmunta 
Frankiewicza oraz Prawa i Sprawiedliwości.


