
Nazwa ka¿dego z węzłów 
rozpoczynaæ siê bêdzie od 
nazwy miasta. Stosowane do-
tychczas, absurdalne, wpro- 
wadzaj¹ce w b³¹d kierowców 
oznaczenia  znikn¹  w  ca³ej  
Polsce.

Zmianê nazw 
autostrado-
wych wêz³ów 
w³adze Gliwic 
zaproponowa³y 
jako pierwsze. 
Ich zdaniem, te dotychczas 
obowi¹zuj¹ce by³y po prostu 
nieczytelne, bo niby jak kie-

rowcy jad¹cy z innych 
miast Polski mieli 
kojarzyæ Soœnicê czy 
Ostropê z Gliwicami?

Starania prezyden-
ta Zygmunta Fran-
kiewicza wspar³ 
Górnoœl¹ski Zwi¹zek Metro-
politarny. W liœcie do Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad, prezydent 
zaproponowa³, by w ka¿dej 
z nazw wêz³ów pojawi³o siê 
s³owo „Gliwice”, dodatkowo 
oznaczone kierunkiem geo-
graficznym, czyli „Gliwice Po- 
³udnie” itd.

Pocz¹tkowo Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad propozycjê gliwic-

kich w³adz odrzuca³a 
bo wi¹za³oby siê to ze 
zmianami przepisów 
dotycz¹cych nadawania 
nazw wêz³om autostra-
dowym w ca³ej Polsce. 
W koñcu jednak, w GDD-
KiA zapad³a decyzja: 

zmieniamy rozporz¹dzenie 
reguluj¹ce nazewnictwo wê- 
złów  autostradowych.
- Poczytujê to za swój osobi-
sty sukces – mówi³ podczas 
czwartkowej sesji Rady Miej-
skiej Prezydent Zygmunt 
Frankiewicz. - Ponad rok 
walczyliœmy o tê zmianê i 
uda³o siê.

Dziêki stara-
niom w³adz  

Gliwic, problem 
z nieczytelny-
mi nazwami 
wêz³ów zniknie 
w ca³ej Polsce.
Nowe nazwy wêz³ów auto-
stradowych nie bêd¹ jed-
nak sk³ada³y siê, tak jak 
postulowa³ na pocz¹tku 
prezydent, z nazwy miasta i 
kierunku geograficznego ale 
z nazwy miasta i najbli¿szej 
miejscowoœci, dzielnicy lub 
ulicy. 
Na autostradzie A4 bêd¹ to 
Gliwice-Kleszczów, Gliwice-
-Ostropa, Gliwice-Bojków, Gli-
wice-Soœnica.
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R E K L A M A . . . .

Wiele szczêœcia mia³ 
mê¿czyzna przechodz¹cy 
w pi¹tek ok. godz. 13 
chodnikiem wzd³u¿ ulicy 
Krupniczej. Dos³ownie 
w ostatniej sekundzie 
unikn¹³ spadaj¹cych 
z hukiem fragmentów 
tynku nieremontowanej 
od lat kamienicy.

Zaniedbane budynki Sta-
rówki szpec¹ ale co gorsze 
zaczynaj¹ stwarzaæ coraz 
wiêksze zagro¿enie dla 
bezpieczeñstwa przechod-

niów. Tym razem zakoñczy³o 
siê szczêœliwie, na ruchliwym 
chodniku nikt nie zosta³ pora-
niony. 

Czy mieszkañcy Gliwic mog¹ 
czuæ siê bezpiecznie przy za-
niedbanych przez lata kamie-
niczkach Starówki? 

S¹dz¹c po trosce w³aœcicieli 
budynków a tak¿e zaanga¿o- 
waniu samych w³adz Gli-
wic w poprawê wygl¹du tej 
czêœci miasta, radzimy raczej 
zaopatrzyæ siê w kaski. (MF)

Gliwice wreszcie będą widoczne na mapie autostrad.

Uwaga na głowę,
Starówka się sypie

Zamiast Soœnicy - Gliwice Soœnica. 
Nazwy wêz³ów autostradowych zmieni¹ siê 
na bardziej czytelne. To ju¿ pewne.


