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Tak też jest w tym roku. Za 
kwotę ok. 1 mln 230 tys. zł 
zrealizowano kolejne trzy eta-
py z projektu. 

Wykonano drenaż 
wraz ze studzien-
kami, sieć wodo-
ciągową, nowe 

nawierzchnie be-
tonowo-granitowe. 
Stare trawniki prze-
szły renowację, ale 
też wykonano nowe 
oraz zamontowano 

11 ławek. 
W przyszłym roku następne 
etapy modernizacji będą reali-
zowane prawdopodobnie od 
wiosny - informuje Iwona Ko-
kowicz, rzecznik prasowy Miej-
skiego Zarządu Usług Komu-
nalnych. Do renowacji zabrano 
natomiast rzeźbę „Ukrzyżo-
wanie“, która wróci na swoje 
miejsce jeszcze przed Świę-
tem Zmarłych. 

Modernizowany 
jest też cmentarz 
w Łabędach, przy 

ul. Wrzosowej. 

Teren obsadzono roślinami 
iglastymi - wylicza Iwona Ko-
kowicz. 

Również rzeźba „Chrystus tulą-
cy dzieci“ z Cmentarza Lipowe-
go zostanie odnowiona. Koszt 

renowacji to niecałe 75 tys. zł.

Ponadto cmentarze Centralny 
i Lipowy zostały zaopatrzone 
w konewki, które mają zastą-
pić plastikowe butelki ukryte 
za nagrobkami lub schowane 

pod krzakiem. Przy każdym 
punkcie czerpania wody są 
udostępnione do użytku bez-
płatnie, od wiosny do jesieni.

(kk)

Nowe ławki, odnowione rzeźby, specjalne konewki zamiast plastikowych butelek, nowe alejki - na gliwickich 
cmentarzach widać pozytywne zmiany.

Modernizują 
cmentarze
Najwięcej prac wykonano na Cmentarzu Cen-
tralnym. - Odwiedzający pewnie zauważyli, że od 
kilku lat remontowane są etapami kolejne czę-
ści cmentarza.

- Projekt, który był wykonany 
w 2010 roku również realizu-
jemy etapami, tak jak to ma 
miejsce na Centralnym. Pierw-
sze czynności, jakie wykonano 
w terenie, to przygotowanie 
cmentarza do modernizacji, 
co wiązało się z wycinką 31 
drzew. Następnie, zgodnie z 
etapem II, wykonano alejki z 
kostki betonowej, boksy na 
odpady oraz punkty poboru 
wody. Obecnie budowane jest 
kolumbarium - tłumaczy Iwona 
Kokowicz. 

Koszt wykonanych na tym 
cmentarzu robót w tym roku to 
ok. 1 mln 280 tys. zł. Kolejne 

etapy przebudowy cmentarza 
będą realizowane w kolejnych 
latach.

Duże zmiany zaszły także na 
cmentarzu przy ul. św. Jacka, 
w Gliwicach -  Ligocie. W ubie-
głym roku rozpoczęła się jego 
rozbudowa. 

- Wówczas wykonano odwod-
nienia terenu pod przyszły 
cmentarz. W tym roku za kwo-
tę ponad 464 tys. zł powstało 
ogrodzenie na nowej części 
cmentarza, wjazd, drogi, alejki 
i parkingi. Wybudowano przy-
łącze wody, punkt czerpania 
wody oraz boksy na odpady. 

Rzeźba „Ukrzyżowanie”, wróci na 
Cmentarz Centralny jeszcze przed 1 listopada

Dokończenie ze str. 1

System w Opolu jest bardzo 
przyjazny rowerzystom - by  
z niego skorzystać, należy 
najpierw dokonać elektronicz-
nej rejestracji oraz opłacić 
kaucję w wysokości 10 zł. 

Numer telefonu jest 
identyfikatorem każ-
dego użytkownika. 

Pierwsze dwadzieścia 
minut jazdy jest 

darmowe, godzina 
kosztuje 2 zł. 

Gdy zmieścimy się w dwu-
dziestu minutach i dojedzie-
my do jednego z „przystan-
ków“, możemy oddać rower 

Rewolucja rowerowa?
lub przedłużyć wypożycze-
nie starego. Organizacją  
i wdrażaniem projektu zająłby 
się Zarząd Dróg Miejskich.

- Nic nie stoi na przeszkodzie, 
by i u nas ten pomysł się 
przyjął. Taka uchwała może 
być świetnym uzupełnieniem 
stref płatnego parkowania. 
Jechałbym wtedy na sesję 
Rady Miejskiej rowerem - 
zapowiada radny Platformy  
Dominik Dragon, inicjator 
projektu.

Przypomnijmy  
- w maju zeszłego 
roku pojawiły się 

zapowiedzi wprowa-
dzenia publicznych 

rowerów w Gliwicach. 
Kilka miesięcy póź-

niej pomysł poszedł w 
odstawkę. 

Jak tłumaczył wówczas ma-

gistrat, Górnośląski Związek 
Metropolitalny prosił o wstrzy-
manie inicjatywy w czasie, by 
skoordynować pomysł z całą 
aglomeracją.

- To są argumenty zastępcze. 
Oczywiście, że dobrze byłoby, 
gdyby cała aglomeracja miała 
ten system, ale nie ma sensu 
oglądać się na innych - doda-
je Dragon.

Projekt trafi na sesję 
gliwickiej Rady Miej-
skiej w najbliższych 

tygodniach. 
Będzie poddany głosowaniu 
najprawdopodobniej w listo-
padzie, przed „budżetowymi“ 
sesjami, które zwykle mają 
miejsce w grudniu. Start miej-
skiej wypożyczalni rowerów 
wstępnie zaplanowano na  
1 sierpnia 2013 roku.

(mpp)


