Felieton na marginesie

Aleksandra
Macedoñskiego

zatrudniê od zaraz
Problem komunikacyjny w
Gliwicach nie jest jedynie
pustym has³em na u¿ytek
polityków startuj¹cych w
wyborach. Wie o tym ka¿dy,
kto porusza siê po mieœcie.
Ulice takie jak Toszecka,
Rybnicka
czy Orlickiego praktycznie o ka¿dej porze dnia umo¿liwiaj¹
poruszanie siê z
prêdkoœciami jedynie znacznie ni¿szymi ni¿ dopuszczalne
w danym miejscu.
Szczególnie osobliwe zjawisko nastêpuje w pi¹tek po
po³udniu. Zastanowiæ siê
mo¿na, czy ktoœ ju¿ przebada³
przyczynê szczególnego nasilenia ruchu samochodowego w³aœnie w pi¹tkowe
popo³udnie. Faktem jest, ¿e
w ten dzieñ iloœæ pojazdów
ulega jak gdyby pomno¿eniu.
Problemem Gliwic jest kultywowanie odziedziczonego po
poprzednich mieszkañcach
uk³adu
komunikacyjnego.
Odci¹¿enie centrum poprzez
autostradê A4 by³o widoczne od razu po uruchomieniu
gliwickiego odcinka, obecnie
jednak – w myœl zasady, ¿e
lepsze jest wrogiem dobrego
– i to przesta³o wystarczaæ.
W dyskusjach na temat
mo¿liwych rozwi¹zañ, forsowane s¹ dwie koncepcje
– obwodnicy oraz tak zwanej
œrednicówki. Ka¿da z nich
ma swoich zwolenników i
przeciwników.
O ile koncepcje obwodnicy
nie wysz³y nigdy poza fazê
projektów i jako takie nie s¹
w wiêkszym stopniu „zmaterializowane” to Drogowa
Trasa Œrednicowa, której
budowa zbli¿a siê do Gli-
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wic, znajduje siê pod szczególnym obstrza³em krytyki
grupy gliwickich aktywistów.
Powo³ywanych jest szereg
argumentów „na nie”, podobnych do argumentów wytaczanych przy okazji
protestów przeciwko
dowolnej inwestycji w
mieœcie.
Która bowiem inwestycja nie spowoduje
zwiêkszenia natê¿enia
ruchu, pojawienia siê
wiêkszej iloœci ludzi a
mo¿e nawet – o zgrozo
– ha³asu?

Popatrzmy,
jak obecnie
wygl¹da teren, którym
ma zostaæ poprowadzona
œrednicówka.
Od czasu zasypania Kana³u
K³odnickiego 60 (?) lat
temu, mamy przecinaj¹cy
miasto, zarastaj¹cy co roku
nowymi chwastami œmietnik,
bêd¹cy jednoczeœnie rezerwatem dla wszelkiej maœci
pijaczków. Ach nie, przecie¿ bezpoœrednio przy reprezentacyjnej ulicy miasta
podziwiaæ mo¿na pere³kê
– symbol walki gliwickich
handlowców z bezdusznymi
miêdzynarodowymi korporacjami handlowymi, czyli popularny „balcerek”.
Tak, zaœmiecone chaszczowisko i sklecone z folii i dykty
budki, jakby ¿ywcem przeniesione z przedmieœæ Rio de Janeiro fawele to rzeczywiœcie
godne Gliwic antytezy planowanej inwestycji!
Wariant pierwszy (i – jedyny realny) Drogowej Trasy
Œrednicowej jest bliski realizacji. Nie tak bliski jak móg³by
byæ i mo¿e nie rozwi¹zuj¹cy
wszystkich problemów w
100%. Czy¿by ten wêze³ móg³
rozwi¹zaæ jedynie Aleksander
Macedoñski?

ZABRZE. 18-letni zabrzanin
wyspecjalizowa³ siê
w kradzie¿y odtwarzaczy. Metoda by³a
prosta – z³odziej
wybija³ szyby w zaparkowanych samochodach. W nocy z 4 na 5
paŸdziernika obrobi³
w ten sposób 5 aut.

ZABRZE. Trzech

nastolatków
w wieku 12, 14
i 15 lat obla³o
75-letniego
mê¿czyznê farb¹,
a nastêpnie
ukrad³o mu
rower.

GLIWICE. Ekspe-

Zdarzenie mia³o miejsce w
pi¹tek wieczorem. „Klient”
zabra³ z pó³ek towar o
wartoœci 123 z³otych, po czym
postanowi³ wyjœæ ze sklepu
nie p³ac¹c. Gdy pracownica
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W mieszkaniu na drugim piętrze wylecia³y okna. Przyczyn¹ wybuchu by³ ulatniaj¹cy siê gaz z nieszczelnej kuchenki gazowej.
Na miejsce przyjecha³y wszystkie s³u¿by ratownicze i pogotowie
gazowe. Ranna zosta³a jedna osoba – 22-letni w³aœciciel mieszkania. Mê¿czyzna dozna³ powa¿nych poparzeñ, jego stan jest
powa¿ny.

Pijana uczennica
na zakupach
ZABRZE. W nietypowy sposób zakoñczy³a
zakupy 15-letnia
uczennica jednej z
zabrzañskich szkó³.

sywna nastolatka by³a pijana,
prosto ze sklepu trafi³a do izby
wytrzeŸwieñ.
Okaza³o siê, ¿e gimnazjalistka
zamiast do szko³y wybra³a siê
na wagary – i to nie pierwszy
raz. Spotkania z policjantami
nie stanowi¹ dla niej ¿adnej
nowoœci. Wielokrotnie z powodu wagarów lub naruszeñ prawa trafia³a na komisariat.

Najpierw w centrum handlowym wywo³a³a awanturê z jednym z klientów, a nastêpnie
zniewa¿y³a interweniuj¹cych
policjantów. Poniewa¿ agre-

sklepu próbowa³a zatrzymaæ
z³odzieja, mê¿czyzna rzuci³
siê na ni¹ z piêœciami. Ekspedientce pomocy udzieli³ pracownik s¹siedniego sklepu,
który obezw³adni³ mê¿czyznê i
wezwa³ policjê.

dientka jednego
z marketów przy
ul. ¯wirki i Wigury
nie przestraszy³a
siê agresywnego z³odzieja i nie
pozwoli³a mu na kradzie¿ towaru.

E

GLIWICE. G³oœna eksplozja
obudzi³a w poniedzia³ek rano
mieszkañców jednej z kamienic przy ul. Koœciuszki.

Napad by³ zaplanowany.
W sobotê, wczesnym
popo³udniem, na ulicy
Ja³owcowej
zaatakowali jad¹cego rowerem
mê¿czyznê. Jeden z nich
obla³ go farb¹ emulsyjn¹.
Kiedy
poszkodowany
zacz¹³ goniæ ³obuza,
dwójka
pozosta³ych
sprawców zabra³a rower
o wartoœci 300 z³. Ca³e
zdarzenie
zauwa¿y³a
mieszkaj¹ca w pobli¿u
kobieta.
Powiadomi³a
o wszystkim swojego
kolegê oraz policjê.
Sprawcy zostali ujêci, a
rower odzyskany.

Znany z kryminalnej przesz³oœci m³odzieniec znalaz³
siê na liœcie osób, wytypowanych przez funkcjonariuszy.
Zatrzymano go w rejonie ulicy
Cieszyñskiej. Po przewiezieniu do komisariatu, przyzna³
siê do 5 w³amañ do samochodów oraz w³amania do
hurtowni nabia³u. Policjanci
odzyskali dwa skradzione radia. Z³odziejowi grozi kara do
10 lat pozbawienia wolnoœci.
...............................
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Wybuch gazu
w kamienicy

Metoda
„na farbę”

35-letni zatrzymany jest dobrze znany stró¿om prawa.
S¹d Rejonowy tymczasowo
go aresztowa³. Grozi mu 10
lat pozbawienia wolnoœci.
Policjanci poszukuj¹ teraz
drugiego mê¿czyzny, który
towarzyszy³ zatrzymanemu w
czasie kradzie¿y.

Pytania mo¿na zadawaæ na stronie Telewizji Gliwice
www.itv.gliwice.pl do niedzieli 25 października. Na
wybrane pytania nasz gośæ odpowie w poniedziałek
26 października.
We wtorek 27 października, w Informatorze Rynkowym - GAZECIE MIEJSKIEJ zamieścimy relację ze spotkania z Bartłomiejem Cisowskim.
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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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