Radny Olejnik krytykuje pomysł radnego Gorniga.

Nie potrzeba
500 podpisów

ciąg dalszy ze str. 1
Za przed³u¿eniem linii autobusowej A4 do Trynku, Sikornika i Ostropy opowiedzia³o
siê 63 procent respondentów,
13 procent taki pomys³ siê
nie podoba³, a 24 procent nie
mia³o zdania.

Komentuj¹c wyniki badañ,

Konieczna jest bowiem
wspó³praca z Tramwajami
Œl¹skimi, do których tory
nale¿¹. Jednak w obecnym
sk³adzie zarz¹du tej firmy,
jest to bardzo utrudnione.
- Z naszych analiz oraz rozmów telefonicznych wynika,

Czy jesteś za przed³u¿eniem linii autobusowej A4
do Trynku, Sikornika i Ostropy

prezydent stwierdzi³, ¿e
satysfakcjonuje go 25 procent zadowolonych z linii A4
mieszkañców. Wœród czynników wp³ywaj¹cych na negatywny odbiór wprowadzonych zmian, wymieni³ m.in.
fatalny stan torowiska.
- Ci, którzy nie korzystali z
tramwajów, a teraz z linii
A4, nadal je¿d¿¹ po ulicach
z torami wiêc to zrozumia³e,
¿e w ich odczuciu nic siê na
lepsze nie zmieni³o - mówił
Zygmunt Frankiewicz.
Z ca³¹ pewnoœci¹ likwidacja torowiska wp³ynie na
zmianê tych opinii, na razie
jednak trudno powiedzieæ,
kiedy mog³oby to nast¹piæ.

¿e zmiana zosta³a odebrana pozytywnie – powiedzia³
Grzegorz
Dytkowski
z
KZK GOP. - Wbrew zapowiedziom, czas przejazdu nie uleg³ wyd³u¿eniu
i wynosi on 25-29 min,
poprawi³a siê punktualnoœæ i
niezawodnoœæ. Pasa¿erowie
doceniaj¹ nisk¹ pod³ogê
oraz zredukowany poziom
ha³asu i drgañ.

Badania kosztowa³y
Urz¹d Miejski
29 tysiêcy z³otych.
- To nie by³ mój pomys³ wyjaœnia³ prezydent. Do
przeprowadzenia
takiego
sonda¿u zobowi¹za³a mnie

uchwa³a, jak¹ podjê³a Rada
Miasta.

W jaki sposób zatem
Rada Miejska zamierza wykorzystaæ wyniki badañ?
- Na najbli¿szej sesji wyniki
zostan¹ przedstawione radnym – mówi³ Marek Pszonak, przewodnicz¹cy RM.
- Je¿eli Rada bêdzie mia³a
taka wolê, to nad tym tematem bêdzie pracowaæ.
Dla mnie wyniki s¹ bardzo
optymistyczne. Minê³o dopiero 3,5 miesi¹ca od wprowadzenia autobusów A4 a
ju¿ 25 proc. gliwiczan widzi
poprawê w funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej. A jest
to dopiero pierwszy etap
zamiany tramwaju na autobus.
Prezydent Frankiewicz zapowiedzia³,
¿e
czerwcu
Urz¹d Miasta zamierza
przeprowadziæ kolejne badania - tym razem pasa¿erów,
dotycz¹ce
ich
potrzeb
i oczekiwañ w zakresie
usprawniania transportu publicznego.
W najbli¿szym czasie Gliwice
czekaj¹ znacz¹ce zmiany w
uk³adzie drogowym, zbudowany zostanie m.in. odcinek A1 Soœnica- Maciejów,
DTŒ oraz obwodnica miasta. Powstanie nowych dróg
wp³ynie na zmianê potoków
pasa¿erskich, co poci¹gnie
za sob¹ koniecznoœæ reorganizacji
komunikacji
pasa¿erskiej i wprowadzenie
nowych rozwi¹zañ.

Nina Drzewiecka

...............................................................................................................................................

W ubieg³ym tygodniu pisaliœmy o pomyœle radnego
Kajetana Gorniga (PO) umo¿liwiaj¹cego mieszkañcom
sk³adanie do Rady Miejskiej projektów uchwa³ po zebraniu 500 podpisów.
Z pomys³em kolegi polemizuje dziœ na naszych
³amach Tadeusz Olejnik, równie¿ z PO.
kich mieszkańców.

prezydenta, grupy co najmniej 5 radnych lub komisji
bran¿owych Rady Miejskiej,
a jest ich sporo i za ich
poœrednictwem uruchomiæ
inicjatywê uchwa³odawcz¹.

„Po lekturze artyku³u „Wystarczy 500 podpisów”
natychmiast
nasunê³a
mi siê myœl – wybory
samorz¹dowe tu¿ – tu¿,
trzeba „kie³basê wyborcz¹”
dostarczyæ elektoratowi.

Pozostaje kwestia wyboru „swojego” przedstawiciela (radnego) w Radzie
Miejskiej i rozumnoœæ
projektów
uchwa³.

Wszystkie te wymienione
instytucje maj¹ obowi¹zek
s³u¿yæ mieszkañcom (bior¹
za to pieni¹dze). Skoro
tak, to zbieranie kilkuset
podpisów jest raczej utrudnieniem a nie pomoc¹.

W związku z
powyższym
komplikowanie
dotychczasowych
rozwiązań i łudzenie się, że po tej
Reasumując wno- zmianie to już na
szenie projektów pewno będzie douchwał i procebrze nie znajduje
dowanie nad nimi
mojego uznania.
jest moim zdaniem Głosuję przeciw
wystarczająco do- pomysłowi pana
stępne dla wszystRadnego.”

Po chwili nadesz³a refleksja.
Samorz¹dowiec
i kandydat do sprawowania mandatu radnego powinien deklarowaæ
s³u¿bê mieszkañcom a
nie obarczaæ ich swoimi
obowi¹zkami, nazywaj¹c to
tworzeniem spo³eczeñstwa
obywatelskiego
(równie
dobrze mo¿na nazwaæ to
lenistwem).

Mieszkańcy mają
wiele możliwości
korzystania z inicjatyw uchwałodawczych.
Po
pierwsze
i
najwa¿niejsze,
deklaruj¹c
poparcie w wyborach dla
programu
konkretnego
kandydata (wszak ustrój w
samorz¹dzie jest przedstawicielski).
Nastêpnie
1
(jeden!)
mieszkaniec mo¿e zwróciæ
siê do Przewodnicz¹cego
Rady, jego zastêpców,
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