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/Kongres.

Sześćtysięcygości
iprawiestosesji
wKatowicach

a Zaniewieleponadmiesiąc
wKatowicachodbędziesięV
EuropejskiKongresGospodar-
czy.Gościebędądebatowali
m.in.oprzyszłościeuropejskiej
gospodarki, strefieeuro,polity-
ceenergetycznej i spójnościUE,
atakżegórnictwie ipolitycere-
gionalnej.
JO

/Badania.

JutroŚwiatowy
DzieńJaskry.Zbadaj
sięzadarmo

a CentrumMikrochirurgiiOka
Optomedwłączasięwobchody
ŚwiatowegoDniaJaskry iorga-
nizujeDzieńOtwarty,podczas
któregobezpłatnieprzebadapa-
cjentówpodkątemjaskry.Ba-
daniaodbędąsięwnajbliższy
wtorekwdwóchplacówkach:
CentrumMikrochirurgiiOka
Optomed–wŚwiętochłowicach
(przyul.Chorzowskiej 36,
wgodz.od9.00do12.00)
iwKatowicach(przyul.Żwirki
iWigury4,wgodz.od13.00
do18.00).
PSZ

/KRÓTKO.

W
ięcej za-
płacą
wszyscy
ci, którzy
wjeżdża-
ją

dośródmieściaokazjonalnie,nie
zmienią się za to opłaty za “kar-
tę mieszkańca”, czyli dla osób
mieszkającychwstrefie.

DzisiajparkowaniewKatowi-
cachkosztuje:zapierwszągodzi-
nę1,5 zł, zakolejną1,8, za trzecią
2 zł, zakolejnepłacimyznów1,5
zł.Niebawemzapierwszągodzi-
nę zapłacimy2 zł, zadrugą 2,40

zł,zatrzecią-2,80ipo2złzakaż-
dą kolejną.Miesięczny abona-
mentnaparkowanienazastrze-
żonymstanowisku, czyli koper-
cie,wyniesie275zł.

Ani złotówkizapostójwstre-
fieniezapłacąnatomiastkierow-
cy pojazdówelektrycznych.To
nowość, do tej pory uchwała
o strefie płatnego parkowania
właścicieliautnaprądwogólenie
uwzględniała.Nadotychczaso-
wympoziomiepozostanąopłaty
za“kartęmieszkańca”-takaprzy-
sługujekatowiczanommieszka-
jącymwstrefie - obowiązująca

miesiącbędziekosztowała20zł,
akwartalna-50zł.Bezzmianpo-
zostaje też opłata za kartę dla
przedsiębiorców-prowadzących
działalnośćw strefie - kosztuje
180złzamiesiąc.

Skądpodwyżki? -Wszystko
drożeje, a stawkiwKatowicach
nie były zmieniane od czasu
wprowadzenia strefy płatnego
parkowania, czyli odośmiu lat -
wyjaśnia Jakub Jarząbek, rzecz-
nikmagistratu.Dodaje, żeKato-
wiceitak, jeślichodzioparkowa-
nie, są jednym z najtańszych
miastwPolsce. -Warszawama3
zł za pierwszą godzinę, a 3,6 zł
zakolejne.Wrocław - 3 zł, 3,6 zł
i 4,3 zł;Kraków3zł, 3,5 zł i 4,1 zł.
WGdańsku iPoznaniugodzina
kosztuje 3 zł -wylicza rzecznik.
Zaurealnieniemopłatoptowała
takżeskarbnikmiasta.Dochody
Katowicztytułupobieranieopłat
zaparkowaniewyniosływubie-

głymroku5,3mlnzł.Tylewsumie
kierowcyzapłacilizaparkowanie
na ok. 2 tys. miejsc w strefie.
Powprowadzeniuwyższychopłat
te dochodymająwzrosnąć o 35
proc.

Wcześniej jednak tomiasto
będziemusiało zapłacić.Ok. 84
tys. zł, jakoszacowaliurzędnicy,
wyniosą kosztywprowadzenia
podwyższonychstawek.Tepie-
niądzepochłoniem.in.wymiana
biletówparkingowych iwezwań
oduiszczeniaopłaty. Jakdodaje
Jarząbek,podwyżkamateżnace-
luograniczeniewielogodzinnych
postojówautwcentrum. -Chce-
mywymusić rotację samocho-
dów,abykierowcomnieopłacał
sięcałodziennypostój,alebypar-
kowaliwcentrum,załatwialispra-
wę iwyjeżdżali-wyjaśnia Jarzą-
bek. a

DrożejzapostójwcentrumKatowic.
Jakiezmianywprowadzająradni?
/Parkowanie.
Jeszczewmarcuwięcej za-
płacimy zaparkowanie
wcentrumKatowic. Ale
uwaga! Jeślimasz samo-
chódelektryczny, niemasz
się czymmartwić
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Anizłotówkizapostój
wstrefieniezapłacą
kierowcypojazdów
elektrycznych
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