
Dokończenie ze str. 1

Centrum Gliwic będzie po-
dzielone na dwie podstrefy, 
w podstrefie A, obejmującej 
przede wszystkim ulice Sta-
rówki, za godzinę parkowania 
zapłacimy 2,80 zł. W podstre-
fie B stawka wyniesie 1,60 zł. 
Opłaty będą obowiązywały od 
poniedziałku do piątku, w go-
dzinach od 10.00 do 18.00.

Mieszkańcy 
podstref, którzy są 
tam zameldowani, 
będą mieli możli-
wość, wykupienia 
rocznego abona-

mentu w wysoko-
ści 120 zł. 

Dla pozostałych pojawi się 
opcja „ryczałtu wielodnio-
wego“, za który kierowcy 
zapłacą od 7,50 zł dziennie 
w podstrefie B, do 13 zł w 
podstrefie A. Autorzy projektu 
nie przewidzieli żadnych do-
datkowych ulg dla firm funk-
cjonujących w centrum.  Nie 
uwzględniono również osób 
wynajmujących lokal miesz-
kalny przy ulicy objętej strefą.

Z opłat będą zwol-
nieni taksówkarze, 

rowerzyści oraz 
osoby niepełno-

sprawne, które za-
parkują w specjal-
nie wyznaczonych 
do tego miejscach.
Jak zapewnia magistrat, wy-
znaczenie stref ma na celu 
poprawę dostępności komu-
nikacyjnej centrum miasta 
poprzez wymuszenie krót-
szych, bardziej racjonalnych 
postojów.

Forsowany przez prezydenta 
projekt pojawił się na sesji po 
raz piąty. Wcześniej był od-
rzucany głosami większości 
radnych PO i PiS.

Projekt uchwały wprowadzają-
cej płatne parkowanie w Gli-
wicach poparli wszyscy radni 
Koalicji dla Gliwic Zygmunta 
Frankiewicza i SLD. Jedynym 
radnym Platformy Obywatel-
skiej, który poparł projekt był 
Kajetan Gornig. Czterech in-
nych radnych PO wstrzymało 
się od głosu. Przeciwni byli 
wszyscy radni PiS. 

(gm/mpp)
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Kierowcy zapłacą

W czwartek miało miejsce 
wręczenie nagród w Fast50, 
czyli 50 najszybciej rozwija-
jących się firm technologicz-
nie innowacyjnych w Europie 
Środkowej. 

Gliwicka spółka i3D, mająca 
swoją siedzibę w Techno-
parku, zajęła bardzo wyso-
kie trzecie miejsce (awans z 
siódmego). Założone w 2006 
roku przedsiębiorstwo jest li-
derem branży nowych techno-

logii w obszarze interaktywnej 
grafiki 3D.

W pierwszej dziesiątce, na 
szóstym miejscu znalazła się 
także firma LGBS z siedzibą 
przy ul. Toszeckiej. LGBS 
zajmuje się tworzeniem opro-
gramowania i dostarczaniem 
rozwiązań informatycznych 
dla przedsiębiorstw.

Chlubne trio z Gliwic uzupeł-
nia Future Processing, któ-

re awansowało z 22 na 19 
miejsce. By móc wziąć udział 
w rankingu, firma musiało 
udokumentować, że posiada 
co najmniej 5-letnią historię, 
stosuje lub projektuje au-
torskie technologie, a także 
inwestuje w prace badawczo-
-rozwojowe.

- Dobra pozycja w 
rankingu to dla mnie 

dowód, że sukces 

Elitarne trio z Gliwic
O tym, że Gliwic to miasto przyjazne biznesowi nie 
trzeba chyba nikogo specjalnie przekonywać. Tym ra-
zem mamy kolejny powód do dumy - aż trzy gliwickie 
firmy znalazły w prestiżowym rankingu międzynarodo-
wej firmy doradczej Deloitte.

biznesowy może 
iść w parze  

z troską o zespół  
i jakość. I wokół tych 
wartości chcemy bu-
dować przyszłość fir-
my – powiedział Ja-
rosław Czaja, CEO 
Future Processing.

Warto dodać, że Polska kom-
pletnie zdominowała ranking 
najszybciej rozwijających się 

firm technologicznie innowa-
cyjnych w Europie Środkowej 
- aż 36 z 50 firm to przed-
siębiorstwa znad Wisły! Da-
leko za nami są Węgrzy z 9 

miejscami na liście. Liderem 
rankingu jest rumuńska firma 
Vola.ro, zajmująca się sprze-
dażą biletów lotniczych przez 
internet.                      (mpp)
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Za przyjęciem 
uchwały głosowali:

Budny Magdalena (KdGZF)
Curyło Leszek (KdGZF)
Gornig Kajetan (PO)
Grzyb Zbigniew (SLD)
Jaśniok Michał (KdGZF)
Kleczka Krzysztof (niezrze-
szony)
Olejnik Tadeusz (KdGZF)
Pająk Jan (KdGZF)
Pszonak Marek (KdGZF)
Sowa Krystyna (KdGZF)
Walter-Łukowicz Grażyna 
(KdGZF)
Widuch Marek (SLD)
Wypych Jarosław (KdGZF)

Przeciw głosowali:

Dragon Dominik (PO)
Goliszewski Zdzisław (PiS)
Gonciarz Jarosław (PiS)
Kopała Marek (PiS)
Potocka Ewa (PO)
Szymanowski Janusz (PO)
Wieczorek Jarosław (PiS)
Więckowska Urszula (PO)

Wstrzymali się:

Karweta Joanna (PO)
Wiśniewski Jan (PO)
Woźniak Henryk (PO)
Wygoda Zbigniew (PO)


