GLIWICE. Wraz z pojawieniem siê autobusów A4, na ca³ej d³ugoœci ul. Dolnych
Wa³ów, gdzie przebiega linia tramwajowa
obowi¹zuje teraz zakaz parkowania samochodów. Wszystko po to, ¿eby mijaj¹ce
siê na drodze autobusy mog³y swobodnie
przejechaæ.

Zakaz na
Dolnych Wałów

Dolnych Wa³ów to ulica jednokierunkowa - dla samochodów. Autobusy linii A4 na odcinku od ulicy Wieczorka
do Zwyciêstwa mog¹ jednak poruszaæ siê w obie strony.
Przy wylocie ulicy M³yñskiej ustawiono dodatkowy znak
zakazu parkowania, bo ulica Dolnych Wa³ów jest w¹ska
a nowe autobusy potrzebuj¹ wiêkszej przestrzeni ni¿
tramwaje.
Dokończenie ze strony 1
Autobus chwalili nie tylko starsi pasa¿erowi ale równie¿ wielu
m³odych: - Mieszkam na Wójtowej Wsi, chodzê do liceum nr
5. Dla mnie ten autobus to fajna sprawa. Tramwaj dobry by³
w XIX wieku – twierdzi licealista
Artur.
Pozytywne opinie na temat nowej linii to oczywiœcie tylko jedna ze stron medalu.

Wœród pasa¿erów
nie zabrak³o też
zwolenników
dawnej
komunikacji
szynowej.
W wymienianych miêdzy sob¹
opiniach najczêœciej pojawia³y
argumenty ekologiczne - „tramwaj nie smrodzi³”, estetyczne - „jak to wygl¹da, ¿eby
taki wielki autobus jecha³

Du¿¹ grupê niezadowolonych
pasa¿erów stanowi¹ te¿... gapowicze.
Wsiadaj¹c do A4 trzeba kierowcy pokazaæ bilet, w tramwaju zazwyczaj nikt biletów
nie sprawdza³. - Chyba trzeba
bêdzie kupiæ miesiêczny – da³o
siê s³yszeæ niezadowolone pomruki tej grupy pasa¿erów.
Trzeba te¿ przyznaæ, ¿e autobusy linii A4 s¹ doœæ zat³oczone,
z czego równie¿ niezadowoleni
byli niektórzy z podró¿nych.
Miejsc siedz¹cych jest 28,
stoj¹cych 67. - Jest tu du¿o
pustego,
niewykorzystanego
miejsca – twierdzi³a jedna z
podró¿nych. Niewykorzystane
miejsce to jednak nic innego
jak przestrzeñ przeznaczona
dla osób niepe³nosprawnych i
matek z dzieæmi w wózkach.
Jedna z pasa¿erek zwróci³a
równie¿ uwagê na to, ¿e
odstêpy czasowe miêdzy przyjazdem tramwaju z Zabrza na

dojechaæ do centrum miasta,
musia³am na ul. Chorzowskiej
przesi¹œæ siê do A4 i ledwo
zd¹¿y³am z t¹ przesiadk¹. Starsza kobieta, która sz³a za mn¹
ju¿ do autobusu nie wsiad³a.
Mówi¹c szczerze, wola³am
tramwaj - stwierdzi³a. Co do samej jazdy autobusem nie mia³a
jednak zastrze¿eñ.
Kierowcy, którzy je¿d¿¹ autobusami nowej linii przyznaj¹, ¿e
trasa nie jest ³atwa i przyjemna.
- A4 jeŸdzi po œcis³ym centrum.
Du¿y ruch, piesi, którzy czêsto
nie patrz¹c na boki wchodz¹ na
jezdniê i przystanki co kawa³ek.
Nie najlepiej jedzie siê te¿ po
torach na ul. Dolnych Wa³ów.
Poza tym jednak wszystko jest w
porz¹dku – spóŸnieñ wiêkszych
nie ma, wszêdzie siê mieœcimy
i widaæ, ¿e pasa¿erowie w
du¿ej czêœci te¿ s¹ zadowoleni.
No, mo¿e oprócz tych, którzy
robi¹ zdziwione miny jak pytam ich o bilet. Ci maj¹ do nas

Po kilku dniach funkcjonowania nowej linii pasa¿erowie
zwracaj¹ równie¿ uwagê na
bardzo niedogodne usytuowanie przystanków na Wójtowej
Wsi (brak przystanku w okolicy
koœcio³a œw. Antoniego).

najwiêksze pretensje, tramwaj
by³ w porz¹dku bo jechali bez
biletu - t³umaczy jeden z kierowców.

Kierowcy parkuj¹cy na ul. Dolnych Wa³ów powinni wiêc
liczyæ siê z tym, ¿e za pozostawienia auta w tym miejscu otrzymaj¹ mandat. Jest ono bowiem praktycznie na
okr¹g³o odwiedzane przez stra¿ miejsk¹ i policjê.

R

Bartek: I pewnie tego
je¿d¿enia na gapê najbardziej brakuje Gliwicom. Za
chwilê sam bêdê jecha³ A4
i cieszê siê, ¿e to bus a nie
tramwaj.
Megi: Teraz jak trzeba
pokazaæ kierowcy bilet i tak
wielu pasa¿erów korzysta z
A4 mo¿e siê okazaæ, ¿e ta
linia stanie siê dochodowa - w przeciwieñstwie do
tramwaju, który na tej samej trasie przynosi³ spore
straty:)Pozdrowienia
dla
pasa¿erów A4 i wszystkich
kierowców tej linii:)

Artis: Jak na razie to A4
zagracaj¹ pó³ parkingu
przed operetk¹. Problemy
siê dopiero zaczynaj¹.
Gratulujê
korków
na
Zwyciêstwa i nie tylko.

zajezdniê przy ul. Chorzowskiej
a odjazdem autobusu z tego
w³aœnie miejsca s¹ za krótkie:
- Wraca³am z Zabrza i ¿eby

Gdy ulic¹ przeje¿d¿a jeden autobus, nie ma wiêkszego
problemu, jeœli jednak autobusy musz¹ siê min¹æ –
mog¹ pojawiæ siê trudnoœci.

Temat likwidacji tramwajów wci¹¿ wzbudza
ogromne zainteresowanie
gliwiczan. W burzliwej
dyskusji udzia³ wziêli równie¿ internauci.
Oto niektóre opinie
z portalu 24gliwice.pl:

j23: Szkoda tylko ¿e w
rozk³adzie jazdy A4 brakuje
paru nocnych kursów.

przez œrodek miasta, przez
Zwyciêstwa” i sentymentalne:
„przyzwyczailiœmy siê do tramwaju przez lata”.

Kierowcy samochodów nie przejêli
siê jednak znakami i wzd³u¿ ca³ej ulicy nadal zostawiaj¹ samochody.

Masz:
Czeka³am
dziœ
(01.09) przy Dworcu PKP
na ten super autobus 20
min. Wypad³y kursy 16.48
i chyba 17.02. A mia³o byæ
tak piêknie...
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