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Linią 232 na zakupy do Europy Centralnej
Już 01 lipca zmienia się komunikacja autobusowa do Europy Centralnej. Od tego dnia
do centrum handlowego przy ul. Pszczyńskiej 315 w Gliwicach dostaniemy się nową
linią 232 zarządzaną przez KZK GOP
– Zmieniona linia autobusowa do naszego centrum to efekt propozycji składanych przez klientów
i pracowników sklepów – mówi Katarzyna Lenartowicz, dyrektor Europy Centralnej. – Chcąc

zapewnić punktualny dojazd wszystkim niezmotoryzowanym, postanowiliśmy podjąć współpracę
z KZK GOP. Dzięki temu w bardziej komfortowy sposób mogą do nas dotrzeć nie tylko
mieszkańcy różnych części Gliwic ale także okolicznych miast i miejscowości.
Trasa autobusu łączy kluczowe przystanki w pobliżu centrum Gliwic. Rozkład jazdy został
skomunikowany z wieloma innymi liniami, jadącymi m.in. z os. Kopernika, Łabęd oraz Zabrza,
Knurowa, Bojkowa i Żernicy. Przejazd odbywa się według stawek i z zachowaniem ulg KZK GOP.
Honorowane są m.in. bilety okresowe KZK GOP a także zapisane na karcie ŚKUP. Trasę z i do
Europy Centralnej będą obsługiwać pojazdy niskopodłogowe, dzięki czemu nie będzie problemów
z transportem wózka dziecięcego czy pojazdu osoby niepełnosprawnej. Linia 232 będzie jeździć
wyłącznie w dniach, w których pracuje centrum przy Pszczyńskiej 315, dlatego nie pojedziemy
nią np. 15 sierpnia, 25 i 26 grudnia czy 1 stycznia.
Specjalnie dla mieszkańców Zabrza i Knurowa przygotowano dogodne skomunikowania z innymi
liniami na przystanku Gliwice Carbochem. Z kolei z postoju Gliwice Cegielnia dotrzemy wygodnie
do Żernicy, Pyskowic czy osiedli Kopernika, Żerniki i Łabędy. Planowana trasa 232 nie przewiduje
bezpośrednich kursów do ościennych miejscowości.
Na jakich przystankach zatrzyma się autobus 232 do Europy Centralnej w Gliwicach?
•

Baza Transportu,

•

Carbochem,

•

Jacka,

•

Centrum Edukacji,

•

Lotników,

•

Zubrzyckiego Żwirki
i Wigury,

•

Zubrzyckiego,

•

Sikornik Zimorodka,

•

Sikornik Osiedle,

•

Trynek,

•

Cegielnia,

•

Nowy Świat,

•

Komag,

•

GWSP,

•

Europa Centralna.
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Europa Centralna to największy park handlowy w okolicy, który mieszkańców Śląska i
Opolszczyzny kusi nie tylko markami modowymi ale także przyjaznymi i komfortowymi zakupami
w takich sklepach jak Tesco Extra, Castorama, MediaMarkt, Jysk, Jula czy Sports Direct. Na
Pszczyńskiej 315 działa także Kolejkowo, gdzie zobaczymy m.in. najwyższą na świecie makietę z
drewna przedstawiającą Radiostację Gliwicką czy unikatowe ekspozycje pełne miniatur i kolejek,
na których pada deszcz czy pływa statek. W najbliższym czasie w miejscu, dokąd będzie
dojeżdżać nowa linia autobusowa, pojawi się również pierwszy w naszym kraju park adrenaliny
House of Air.
Szczegółowy rozkład jazdy jest dostępny na www.europacentralna.eu oraz w załączeniu do
niniejszego komunikatu.

-Europa Centralna - której właściciel to Standard Life Investments, jeden z największych europejskich
funduszy inwestycyjnych - jest zlokalizowana przy skrzyżowaniu autostradowym Gliwice-Sośnica.
Nieruchomość to unikatowe połączenie parku handlowego i galerii o łącznej powierzchni handlowej:
67 000 metrów kwadratowych z 2 300 miejscami parkingowymi. W gronie najemców Europy Centralnej
znajdują się takie marki jak: Tesco Extra, MediaMarkt, Jula, Sports Direct, Jysk, RTV Euro AGD, H&M, bank
ING, Stradivarius, Rossmann, Douglas i Kolejkowo. Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.europacentralna.eu
Zarządca: APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we
Francji. Firma powstała w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer
projektu oraz zarządca nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające
specyfikę danego miejsca, kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. Do największych inwestycji firmy
należą Manufaktura w Łodzi oraz Posnania w Poznaniu, otwarta w październiku 2016 jako największe
centrum zakupów, rozrywki i rekreacji w Wielkopolsce (100 000 m 2 GLA). APSYS Polska zarządza obecnie
950 000 m2 GLA w 23 centrach handlowych zlokalizowanych w 16 największych miastach w Polsce. Firma i
jej projekty były wielokrotnie nagradzane przez PRCH, ICSC oraz EuropaProperty w dziedzinach rozwoju,
zarządzania oraz marketingu. Więcej informacji: www.apsysgroup.pl
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