Nowa, dłuższa linia

W sumie 18.967 podpisów mieszkañców zebrali
zwolennicy przeprowadzenia referendum w sprawie
odwo³ania Prezydenta i Rady Miejskiej w Gliwicach.
Komplet list w ubieg³y czwartek
przedstawiciele Grupy Inicjatywnej Referendum z³o¿yli na
rêce Komisarza Wyborczego
w Katowicach. Teraz komisarz
ma 30 dni na sprawdzenie list i

ewentualne wyznaczenie terminu referendum.
Jeœli fina³ ca³ej procedury wypadnie pozytywnie, czyli komisarz potwierdzi wa¿noœæ zebranych podpisów, referendum

najprawdopodobniej odbêdzie
siê w paŸdzierniku. ¯eby wynik
by³ wi¹¿¹cy, musi w nim wzi¹æ
udzia³ minimum 32.820 osób,
czyli ok. 21% mieszkañców Gliwic.

Relacja wzbudziła kontrowersje
Sporo emocji wœród internautów wywo³a³a relacja referendystów z przekazania list
Komisarzowi Wyborczemu. Z
oficjalnej strony Grupy Inicjatywnej Referendum, czytelnicy dowiaduj¹ siê, ¿e listy
wieziono dwoma samochodami, a trasa przejazdu do
koñca utrzymywana by³a w tajemnicy. Samochody jecha³y
„ró¿nymi drogami Œl¹ska”.
W relacji nie zabrak³o równie¿
odwo³ania do Jana Paw³a II,
co szczególnie wzburzy³o internautów.
„Gdy dok³adnie w dziesi¹t¹
rocznicê wizyty Papie¿a w
Gliwicach sk³adaliœmy pi-

smo w sprawie chêci przeprowadzenia referendum o
odwo³anie prezydenta i Rady
Miasta Gliwice, nie do koñca
wierzyliœmy, ¿e ju¿ w jakiœ
sposób odnowione zosta³o
oblicze tej ziemi.”
Dalej czytamy: „Mimo wczesnej pory, na wychodz¹cych
z biura Komisarza Wyborczego cz³onków grupy inicjatywnej czekali przedstawiciele
telewizji (...). Przez chwilê
¿artowaliœmy, a nastêpnie kilku cz³onków grupy wystawi³o
sw¹ twarz na po¿arcie obiektywom kamer. Byæ mo¿e nawet uda nam siê zobaczyæ nasze pocieszne fizjonomie na

srebrnym ekranie telewizora.
Niejako w rewan¿u na nasze
¿arty, dziennikarze telewizji
Silesia zaproponowali nam
udzia³ w programie razem
z Markiem Jarzêbowskim
(rzecznikiem
prezydenta
– przyp. red.) (...) Gdy jednak
dowiedzieliśmy się, że rzecznik łaskawie zgodził się wystąpić w programie o ile my
złożymy podpisy u Komisarza
postanowiliśmy nie fatygować rzecznika do Katowic i
delikatnie odmówiliśmy telewizji tego zaszczytu wystąpienia w programie z niedościgłą
gwiazdą propagandy Gliwic”.

Najbardziej
newralgicznym
punktem trasy jest ul. Dolnych Wa³ów, gdzie dotychczas tramwaje od ul. Wieczorka do Zwyciêstwa jeŸdzi³y
po jednym torze i czeka³y na
zielone œwiat³o. W przypadku
autobusów nie bêdzie przestojów.

Przetarg na obs³ugê linii A4
zosta³ podpisany z gliwickim
PKM tylko na 4 miesi¹ce.
Dlaczego tak krótko? Okazuje
siê, ¿e w grudniu wygasa 8-letnia umowa pomiêdzy KZK
GOP i PKM Gliwice.
Do nowego przetargu na
obs³ugê zachodniej czêœci
aglomeracji œl¹skiej, któr¹ do
tej pory zajmowa³ siê gliwicki
przewoŸnik, linia A4 zosta³a
ju¿ w³¹czona.

Dla osób podró¿uj¹cych
miêdzy Gliwicami a Zabrzem i
Rud¹ Œl¹sk¹ te zmiany wi¹¿¹
siê z koniecznoœci¹ przesiadki.
- Nie powinna byæ ona
k³opotliwa – uspokaja Alodia Ostroch, rzecznik prasowy KZK GOP. Pasa¿er nie
bêdzie te¿ ponosi³ ¿adnych
dodatkowych kosztów. Bilet
skasowany w tramwaju linii 1
i 4 bêdzie bowiem wa¿ny po
przesiadce do autobusu linii
A4 i na odwrót – bilet skasowany w tym autobusie umożliwi jazdę tramwajem tych
dwóch linii.

Po wprowadzeniu
zakazu parkowania na ca³ej
d³ugoœci odcinka (Zwyciêstwa
– Dolnych Wa³ów)
dwa autobusy
maj¹ mijaæ siê bez
problemów.

Komentarze internautów
z portalu 24gliwice.pl

transportu, a jednoczeœnie
nie bêd¹ musieli zbyt d³ugo
czekaæ.

przeprowadzaliœmy w „warunkach ekstremalnych” –stąd
ten długi autobus, przegubowiec, który faktycznie na niektórych odcinkach miał trochę
problemów. Przewidziane na
ok. 80 osób pojazdy powinny
w zupełności wystarczyć do
obsługi tej trasy.

Dokończenie ze strony 1

Jak poinformowa³ nas Jan
Snakowski,
kierownik
dzia³u ruchu autobusowego PKM Gliwice, testowany
kilkanaœcie dni temu na ulicach autobus, który wzbudzi³
sporo emocji, nie bêdzie
kursowa³ na trasie A4.
– Po linii A4 bêd¹ jeŸdziæ krótsze pojazdy – wyjaœni³. Testy

Jako ciekawostkê mo¿na
podaæ, ¿e wy¿ej wymieniony przetarg og³oszony przez
KZK GOP zosta³ oprotestowany
przez...
Pomorsk¹
Komunikacjê Samochodow¹
z Wejcherowa(!).
Firma zarzuca³a organizatorowi przetargu zbyt rygorystyczne warunki dotycz¹ce m.in.
norm ekologicznych, jak i
wieku oraz wymaganej iloœci
pojazdów. Protest nie zosta³
uwzglêdniony.

KZK GOP zapewnia, ¿e
rozk³ady jazdy obu linii tramwajowych i linii autobusowej
A4 zosta³y zsynchronizowane. Pasa¿erowie bêd¹ mogli
spokojnie zmieniæ œrodek

Nina Drzewiecka

Zaszczytny tytu³ dla prof. Zembali

Obywatel honorowy
Kris: (...)Spodziewali siê snajperów po drodze? Kluczyli po
ulicach, ukrywali trasê w tajemnicy i jeszcze to odwo³anie do
papie¿a. Samochód by³ kuloodporny?

gliwiczanin: Dobrze, ¿e siê nie
przedzierali kana³ami. I ten styl
opisu, odwo³anie do papie¿a.
dn: Absolutnie siê nie dziwiê
przezornoœci referendystów. Z
jednej strony dwa bite miesi¹ce

ciê¿kiej harówy wielu osób, którzy zbierali te podpisy i blisko 20
tysiêcy tych œwiadomych obywateli, którzy je z ufnoœci¹ z³o¿yli.
antypis: Kolejne obsesje. Szpiedzy za drzewami, tajemnicze telefony, gubienie prezydenckich
tajniaków na drogach, zamachy
na listy.
Megi: (...)Spotkania przed kamerami z ZF czy nawet jego rzecznikiem zwyczajnie siê boicie. Ar-

gument o tym, ¿e „pokazanie siê
w towarzystwie rzecznika” jest
dla was ujm¹ jest kuriozalne!Woda sodowa ju¿ czy tylko pierwsze
objawy arogancji?
J.K.: Jestem za tramwajami i za
odwo³aniem Zygmunta F. :-)

ZABRZE. Dziêki telefonicznemu zg³oszeniu anonimowego rozmówcy policjanci zatrzymali w niedzielê
kobietê, która prowadzi³a samochód maj¹c ponad
2,5 promila alkoholu.
W godzinach przedpo³udniowych kieruj¹ca hond¹ 32-letnia
zabrzanka na skrzy¿owaniu ulic
Roosevelta i gen. de Gaulle‘a
uderzy³a w sygnalizacjê œwie-

tln¹ i uciek³a z miejsca zdarzenia. Po kilku minutach dy¿urny
policjant zosta³ poinformowany o samochodzie jad¹cym
zygzakiem ulic¹ Sikorskiego.

ZABRZE. Znany kardiochirurg i transplantolog oraz
szef Œl¹skiego Centrum Chorób Serca prof. Marian
Zembala,otrzyma tytu³ honorowego obywatela
miasta. Uroczystoœæ odbêdzie siê jesieni¹ podczas
obchodów Œwiêta Miasta.
Do tej pory tym wyró¿nieniem
Rada Miasta uhonorowa³a
tylko dwie osoby - zmar³ego
niedawno Zbigniewa Religê
oraz artystê-rzeŸbiarza Heinza
Tobollê.

Ale to co czytam, przera¿a mnie
– jeżeli to mają być kontrkandydaci w wyborach dla Zygmunta
F. – to mi włos się zjeżył :-)

Skasowała sygnalizację
Skojarzy³, ¿e mo¿e to byæ ten
sam pojazd, który wczeœniej
uszkodzi³ sygnalizator.
Nie myli³ siê. Choæ kieruj¹ca
samochodem ukry³a siê w podwórzu, uda³o siê j¹ zatrzymaæ
dziêki anonimowej informacji.
Kobiecie grozi do 2 lat pozbawienia wolnoœci.

ne jest Zabrze? na pierwszym miejscu znalaz³ siê
Górnik Zabrze, a zaraz za
nim Œl¹skie Centrum Chorób Serca.
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Prof. Zembala jest œwietnym lekarzem, ale równie¿ dobrym cz³owiekiem
i œwietnym dyrektorem.
Czas to doceniæ – argumentowała pani prezydent.

Pomys³odawczyni¹
nadania
tego tytu³u prof. Zembali, jest
prezydent miasta Ma³gorzata
Mañka-Szulik. Kiedy miasto
przeprowadzi³o ankietê na temat: Z czego najbardziej zna-
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Kapitu³a wyró¿nienia popar³a j¹ jednomyœlnie.
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Dobra oferta
NOWOŒÆ!!! Kredyty do 150 000 z³ bez porêczycieli
• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki,
• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki,
• kredyt konsolidacyjny
na sp³atê Twoich zobowi¹zañ,
• karta kredytowa na codzienne wydatki.

Us³ugi spoza ofer ty GE Money Banku
dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:
PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank
w Gliwicach
Wiêcej o Dobrej Ofercie dowiesz siê u agenta:

Kredyty
GE Money Bank

www.gliwicekredyty.pl

GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel. 032 230 71 75
GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel. 032 230 82 15
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