


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spół-

ka z o.o. w Katowicach w ramach swojej podstawowej 

działalności statutowej świadczy od wielu lat usługi  

w następującym zakresie:

- letnie i zimowe oczyszczanie dróg, placów i parkingów

- odbiór i transport odpadów

- selektywna zbiórka odpadów i surowców

- przetwarzanie i sortowanie odpadów oraz ich zagospo-

darowanie 

- diagnostyka pojazdów samochodowych

więcej na: www.mpgk.com.pl

MiRent Eco Car to wypożyczalnia samochodów założona 

w 2011 roku przez profesjonalistów z branży motoryza- 

cyjnej i wynajmu samochodów. Za misję postawiła so- bie 

dostarczanie klientom ECO rozwiązań – samochodów Eco-

-logicznych i Eco-nomicznych, a więc przyjaznych dla śro-

dowiska. Wypożyczalnia została założona w Krakowie, 

mieście które boryka się z ogromnym zanieczyszczeniem 

powietrza, powodowanym głównie przez niską emisje i 

właśnie samochody. Myślenie o ekologicznych samocho- 

dach na wynajem, w tym czasie było nowością, a  rma 

stała się jednym z pionierów takiego podejścia do rynku 

rent a car w Polsce. Obecnie MiRent Eco Car obsługu- je 

klientów z całej Polski. Jej oddziały są zlokalizowane m.in  

w Bielsku-Białej, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Rze-

szowie i w Warszawie. Firma oferuje samochody na wyna-

jem z napędem hybrydowym, instalacją LPG, oraz trady-

cyjne benzynowe i diesle. Wszystkie samochody spełniają 

najwyższe europejskie normy emisji spalin. Wkrótce do 

oferty zostaną wprowadzone samochody w pełni elek-

tryczne. Obecnie nie pozwala na to brak odpowiedniej 

infrastruktury, pozwalającej na wygodne ładowanie aku-

mulatorów w miejscach publicznych. Sa- mochody są do-

stępne w ofercie wynajmu krótko, średnio i długotermi-

nowego, od 1 dnia do nawet ponad 24 miesięcy. Więcej na: 

www.mirent.pl

Głównym celem działalności spółki Górnośląskie To-

warzystwo Lotnicze jest zarządzanie portem lotniczym  

w Katowicach w sposób bezpieczny, efektywny oraz da-

jący komfort użytkownikom lotniska. Spółka realizuje 

powyższe cele poprzez wypełnianie prawnych standar-

dów operacyjnych i organizacyjnych, w tym utrzymanie  

i rozbudowę infrastruktury Katowice Airport. Zaprasza-

my do odwiedzenia strony internetowej pod adresem:  

www.gtl.com.pl


