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Dobra oferta
NOWOŒÆ!!! Kredyty do 150 000 z³ bez porêczycieli

•

•

•
•

na bie¿¹ce wydatki,
na du¿e wydatki,

na sp³atê Twoich zobowi¹zañ,

szybka gotówka
kredyt gotówkowy
kredyt konsolidacyjny

na codzienne wydatki.karta kredytowa

Dobry
PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank
w Gliwicach

Us³ugi spoza oferty GE Money Banku
dostêpne w :Sieci Kredyt

GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel. 032

GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel. 032

230 71 75

230 82 15

DobrejWiêcej o dowiesz siê u agenta:Ofercie

Kredyty
GE Money Bank

www.gliwicekredyty.pl
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Zatrudnię handlowca do działu 
sprzedaży w Zabrzu. Tel. 032 
271-24-39.

Zatrudnię telemarketera na 
umowę o pracę. Tel. 032 271-
-24-39.

Gliwice, ul. Lipowa, C.H. Forum (poziom 1)

Bazyliszek 
Profesor Nathan Under-
hill, próbuje wyhodować 
mitycznego gryfa, by z 
niego pozyskać materiał 
do badań nad komórka-
mi macierzystymi i zasto-
sowaniem ich w leczeniu 
wielu chorób, wobec któ-
rych medycyna była do-
tychczas bezradna. 

Doktor Christian Zauber, 
dyrektor Domu Spokojnej 
Starości Murdstone, także 
pracuje nad odtworzeniem 
mitycznej istoty - bazylisz-
ka. On jednak korzysta 
w swej pracy z alchemii i 
czarnej magii.

Podczas nocnej wizyty w 
domu starców, Nathan 
i jego żona Grace odkry-
wają potworną tajemnicę 
Zaubera. Niestety wypra-
wa kończy się tragicznie ? 
Grace, porażona spojrze-
niem bazyliszka, zapada 
w śpiączkę. Tymczasem 
doktor Zauber znika. Na 

pomoc Nathanowi przy-
chodzi młoda dziennikar-
ka, która trafia na ślad 
doktora ukrywającego się 
w Krakowie. 

W pięknej scenerii kra-
kowskiej Starówki rozpo-
czyna się śmiertelna gra, 
w której amerykański na-
ukowiec walczy o życie z 
przerażającym potworem 
powołanym do życia przez 
szaleńca o nadludzkich 
zdolnościach.

Graham Masterton
GLIWICE. Od 
19 stycznia na li-
niach autobusowych 
obs³ugiwanych przez 
PKM Gliwice zmieni³ 
siê system kontroli 
biletów. Do autobu-
sów 2 i 3 drzwiowych 
wsiadamy pierwszymi 
drzwiami po okazaniu 
kierowcy wa¿nego 
biletu lub jego skaso-
waniu, a wysiadamy 
2 i 3 drzwiami. 

Od kilku dni system ten 
obowi¹zuje tak¿e w autobu-
sach linii 270, 280 i 720 
obs³ugiwanych przez PKS Gli-
wice. 

W paŸdzierniku zasadê tak¹ 
wprowadzono na liniach PKM 
Sosnowiec, a w listopadzie na 
liniach obs³ugiwanych przez 
PKM Katowice. Od kilku dni 
system ten obowi¹zuje tak¿e w 
‚krótkich“ autobusach obs³ugi- 
wanych przez PKS Gliwice - linia 
280 i kursuj¹cych po Zabrzu 
270 i 720. Teraz przysz³a kolej 
na linie obs³ugiwane przez PKM 
Gliwice. 

- Zmiany te s¹ korzystne za-
równo dla przewoŸnika jak i dla 
pasa¿erów. Nie tylko zwiêksz¹ 
siê zyski ze sprzeda¿y biletów, 
co pozwala na wiêksze inwesty-

Pozegnanie tramwaju?
      Dokończenie ze strony 1

Oczywiœcie, mo¿na zrozumieæ 
prezydenta Frankiewicza, ¿e ma 
dosyæ dok³adania do nieefektyw-
nej instytucji i wspomagania in-
nych miast, kosztem Gliwic.  

Dotychczasowe rozliczenia doty- 
cz¹ce tramwajów by³y takie, ¿e 
czêœciowo z naszych pieniêdzy 
pokrywano najbardziej pilne po-
trzeby innych miast – na przyk³ad 
sp³acano kredyty na tramwajowe 

inwestycje w Katowicach,  Byto-
miu i Chorzowie.

Przyk³adowo, pieni¹dze na za-
kup niskopod³ogowych Karlików 
musz¹ sp³acaæ wszystkie 23 
gminy skupione w KZK GOP, 
podczas gdy korzystaj¹ z nich 
jedynie Katowice, Chorzów i By-
tom.

Jednak od miesi¹ca akcje 
Tramwajów Œl¹skich znajduj¹ 
siê w rêkach poszczególnych 

samorz¹dów – byæ mo¿e jest to 
okazja, by zmieniæ dotychczas 
stosowane praktyki. 

Byæ mo¿e dzia³ania, jakie zamie-
rza podj¹æ prezydent Frankiewicz 
s¹ przymiark¹ do rozstania siê z 
KZK GOP, instytucj¹ wielokrotnie 
krytykowan¹ za nieefektywnoœæ.
Ju¿ pod koniec roku Gliwice 
zagrozi³y, ¿e nie zawahaj¹ siê 
wyst¹piæ z KZK GOP jeœli system 
nie zostanie szybko zreformowa-
ny. 

Z powodu mniejszych docho-
dów i zwiêkszonych wydatków, 
samorz¹dy, które powo³a³y Ko-
munikacyjny Zwi¹zek Komunalny 
GOP, musia³y w ubieg³ym roku 
dwukrotnie go dofinansowaæ. 
Gliwice zap³aci³y najpierw 800 
tys. z³, a póŸniej - o okr¹g³y mi-
lion z³otych wiêcej. 

Na koniec warto mo¿e przytoczyæ 
wypowiedŸ jednego z internau-
tów, który powtarza za jednym z 
periodyków:

„Od lat 80. XX w. wiele miast 
na œwiecie powraca do systemu 
komunikacji zawieraj¹cego tram-
waje jako œrodek komunikacji 
wydajniejszy, tañszy w eksplo-
atacji, a tak¿e bardziej ekologicz-
ny ni¿ autobus. Przewaga metra 
i szybkiej kolei miejskiej nad 
tramwajem zmala³a wraz z wpro-
wadzeniem techniki tramwajów 
niskopod³ogowych. Prowadzenie 
nowoczesnego tramwaju poœród 
strefy pieszej nie stanowi zwykle 
utrudnienia, a czêsto wzmacnia 

atrakcyjnoœæ centrum
miasta. O ile oko³o 1980 roku 
istnia³o na œwiecie 400 sieci 
tramwajowych, w 2000 ich
liczbê szacowano na 460”. 

Czytelników Informatora zachê- 
camy do nadsy³ania swoich 
opinii na temat przysz³oœci linii 
tramwajowej w Gliwicach. 
W nastêpnym numerze przedsta-
wimy pierwsze g³osy gliwiczan. 

Nina Drzewiecka

cje w nowy tabor, ale te¿ poprawi 
siê bezpieczeñstwo pasa¿erów - 
zapewnia Alodia Ostroch, rzecz-
nik KZK GOP. 

Dziêki temu, ¿e ka¿dy z pasa- 
¿erów musi pokazaæ kierowcy 
wa¿ny bilet, mo¿e on nie wpuœciæ 
do autobusu osoby pijane czy 
agresywne. Do jego obowi¹zków 
nale¿y tak¿e sprzeda¿ biletów. 

– Wszystko oparte jest na zdro-
wym rozs¹dku. Jeœli kierowca 
widzi, ¿e na przystanku stoi t³um 
pasa¿erów, to otworzy wszystkie 
drzwi. Jeœli wsi¹œæ bêdzie chcia³a 
osoba niepe³nosprawna, równie¿ 
nie bêdzie musia³a przeciskaæ 
siê przez w¹skie, pierwsze drzwi. 
Wtedy po prostu kontroli biletów 
nie bêdzie – informuje Alodia 

Ostroch. 

Wprowadzenie kontroli biletów 
przez kierowców nie oznacza 
to jednak, ¿e gapowicze mog¹ 
czuæ siê bezpieczni. W ka¿dej 
chwili do autobusu (krótkiego 
lub d³ugiego) wsi¹œæ mo¿e kon-
troler.

Wszystkie autobusy, do których 
wchodziæ bêdziemy pierwszymi 
drzwiami, oklejone s¹ specjalny-
mi naklejkami.

Œciœle zwi¹zana z nowym syste-
mem sprawdzania biletów jest 
trwaj¹ca od listopada kampa-
nia reklamowa KZK GOP ,,Nie 
wstydŸ siê! Poka¿ bilet!”. Kam-
pania ma informowaæ pasa¿erów 
o wprowadzonych zmianach.               

Wedle zapowiedzi, na przystan-
kach i autobusach maj¹ pojawiæ 
siê podœwietlane tablice, plaka-
ty i zawieszki z podstawowymi 
informacjami. 

W rzeczywistoœci jednak, pasa- 
¿erów, którzy widzieli zawieszkê 
czy plakat, mo¿na policzyæ na 
palcach jednej rêki. Wiele osób 
wracaj¹cych w najbli¿szych 
dniach z pracy,  mo¿e byæ zdzi-
wionych, dlaczego kierowca 
otworzy³ tylko pierwsze drzwi. 
Rzecznik KZK GOP zapewnia jed-
nak, ¿e plakaty s¹ ju¿ wydruko-
wane i bêd¹ rozwieszane.

A jak to wszystko wygl¹da 
w praktyce? 
- Na razie jest zamieszanie - 
mówi jeden z kierowców - mamy 
opóŸnienia w kursowaniu auto-
busów, a ludzie kombinuj¹ jak 
mog¹, ¿eby nie czekaæ w kolej-
ce. Otwieram œrodkowe drzwi, 
które s¹ tylko dla wysiadaj¹cych, 
a wsiadaj¹cy ju¿ próbuj¹ siê 
tamtêdy przedostaæ do œrodka. 
Poza tym system ten mo¿e 
zwiêkszaæ ryzyko kradzie¿y, 
gdy kobiety szukaj¹c biletów 
otwieraj¹ torebki - dodaje kie-
rowca. 

Jest to jednak dopiero pierw-
szy dzieñ, w którym system ten 
dzia³a w Gliwicach, a jak wiado-
mo pierwsze dni s¹ zawsze naj-
trudniejsze...

Katarzyna Kowal

Kierowca sprawdzi bilety


