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Zlekcewazył znak

GLIWICE. Siedem poważnie rannych osób
i walczący o życie kierowca, to bilans wypadku,
do którego doszło w niedzielę po południu,
w Gliwicach - Ostropie, przy ul. Daszyñskiego.
jazdu” i wjecha³ wprost pod
ko³a nadje¿d¿aj¹cego od strony Soœnicowic autokaru rejsowego relacji K³odzko-Mielec.

Fot. KMP Gliwice

Jad¹cy Mercedesem 46-letni Belg, na skrzy¿owaniu
ze zjazdem z autostrady A4
nie zastosowa³ siê do znaku
„ust¹p pierwszeñstwa prze-

Pozegnanie
tramwaju?

Dla sporej grupy gliwiczan sprawa wydaje siê byæ przes¹dzona.
Prezydent podkreœla, ¿e „w
przypadku Gliwic tramwaj to
wyj¹tkowo deficytowy œrodek
transportu”.
– Uwa¿am, ¿e tramwaje mo¿na
zast¹piæ innym œrodkiem transportu. A warto by³oby to zrobiæ
ze wzglêdu na ogromne koszty
zwi¹zane z utrzymywaniem taboru tramwajowego i jego ewentualnym
unowoczeœnieniem
– mówi.

Czyli w zasadzie klamka zapad³a.
Po co wiêc szeroka dyskusja? I
kto mia³by w niej uczestniczyæ
i po co? Czy w gronie dyskutantów znajd¹ siê osoby, które
bêd¹ opowiadaæ siê za utrzymaniem tramwajów w Gliwicach? I
najwa¿niejsze – czy prezydent
bêdzie chcia³ uznaæ ich argumenty?
Komunikacja tramwajowa z powodzeniem funkcjonuje w wielu
europejskich miastach i stale

jest rozbudowywana. Na miejski
transport szynowy stawia równie¿ wiele polskich miast z Krakowem i Poznaniem na czele,
w których modernizowany jest
tabor a sieæ po³¹czeñ stale rozbudowywana.
Z doœwiadczenia wiadomo, ¿e
zlikwidowaæ „coœ” jest bardzo
³atwo, gorzej z odtworzeniem lub
zast¹pieniem.
Prezydent sugeruje, ¿e linii tramwajowej nie warto utrzymywaæ,
bo korzysta z niej zbyt ma³o
osób.
To chyba niezupe³nie zgodne z prawd¹. Popularna „4”
nadal pozostaje najszybszym
po³¹czeniem z Zabrzem, a na
jej trasie znajduj¹ siê liczne
szko³y, instytucje i szpitale. Wraz
z powstaniem osiedla „Glivia”,
planowan¹ inwestycj¹ w dawnym hotelu wojskowym oraz na
ulicach Helskiej i Koz³owskiej,
z tramwaju z pewnoœci¹ korzystaæ
bêdzie jeszcze wiêcej osób.
Nie bez znaczenia jest te¿ fakt,
¿e tramwajem bêdzie mo¿na

GLIWICE. Do œmiertelnego wypadku
dosz³o w sobotê po
godz. 5.00, w rejonie
wêz³a Soœnica na
autostradzie A-4.

M³oda kobieta, chc¹c zapewne skróciæ sobie drogê do pracy, postanowi³a przejœæ przez
autostradê A-4. Pokona³a
bariery energoch³onne oddzielaj¹ce pasy autostrady

i ...zginê³a pod ko³ami Fiata
Doblo. Kierowca nie by³ w stanie unikn¹æ wypadku, kobieta
wesz³a bowiem wprost pod
ko³a jad¹cego samochodu.
Oprócz ogromnej nieroztropnoœci m³odej kobiety, do wypadku przyczyni³y siê tak¿e
bardzo z³e warunki atmosferyczne.

szybko dostaæ siê do nowego
centrum handlowego Focus przy
ul. Jagielloñskiej.
Zdaniem prezydenta „uzasadniona ekonomicznie” bêdzie budowa nowej linii szybkiego pojazdu
szynowego, który kursowa³by na
trasie £abêdy – centrum miasta
– Soœnica i obs³ugiwa³ du¿e skupiska mieszkañców.
W listach do Redakcji Czytelnicy zwracaj¹ uwagê, ¿e w tych
rejonach miasta komunikacja autobusowa jest zupe³nie
wystarczaj¹ca i akurat taka inwestycja nie wydaje siê potrzeb¹
chwili.
Likwidacja linii tramwajowej nie
przystaje te¿ do koncepcji centrum przesiadkowego w rejonie
Placu Piastów i Bohaterów Getta
Warszawskiego.

Fot. KMP Gliwice

Prezydent Frankiewicz zapowiedzia³
„szerok¹ dyskusjê na temat przysz³oœci gliwickich
tramwajów”. W odczuciu
mieszkañców oznacza to,
¿e decyzja w sprawie popularnego
œrodka publicznego transportu ju¿
zapad³a i prezydent zamierza go
zlikwidowaæ.
GLIWICE.

Œmiertelny
skrót

Zapraszamy
na

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu
Akademickiego Chóru
Politechniki Ślaskiej.
25 stycznia, godz.
12.45. Paraﬁa pw. św.
Barbary.
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