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Nowa linia autobusowa A4, 
która zast¹pi linie tramwa-
jowe 1 i 4 na terenie Gli-
wic, bêdzie obs³ugiwana 
najnowoczeœniejszym tabo-
rem niskopod³ogowym, u³a- 
twiaj¹cym podró¿ osobom 
niepe³nosprawnym i starszym. 

Pojazdy spe³niaj¹ równie¿ 
najwy¿sze normy ekologiczne 
(norma EEV). Linia ta bêdzie 
kursowaæ praktycznie po tej 
samej trasie co 1 i 4 oraz z 
podobn¹ czêstotliwoœci¹.

Dodatkowo 
do trasy A4 
w³¹czone zostan¹ 
ulice: Dolnej Wsi, 
gdzie usytuowano 
2 przystanki  oraz 
S³owackiego – 3 
przystanki.
Obecnie zatrzymuj¹ siê na nich 
autobusy linii 186.  

Szkoda, ¿e przy okazji 
wyd³u¿enia przebiegu nie 
rozwa¿ono mo¿liwoœci usy-
tuowania przystanku na 
wysokoœci skrzy¿owania ulic 
Dolnej Wsi i G³owackiego. Ta-
kim rozwi¹zaniem zaintereso-
wani byli mieszkañcy dzielnicy 
Wójtowa Wieœ, którzy dzwonili 
do redakcji. Sugerowali, ¿e 
dziêki temu zapewniony by³by 
dojazd do koœcio³a œw. Antonie-
go oraz Przychodni. 
Jak dowiedzieliœmy siê, w gli-
wickim PKM, sprawa ewentu-

alnych dodatko-
wych przystan-
ków znajduje 
siê w gestii KZK 
GOP. 

Niewielkie za-
miany przewi-
dziano na odcin-

ku ul. Chorzowskiej, gdzie przy-
stanki Zameczek Leœny, Aka-
cjowa, Lindego i D¹browskiego 
zostan¹ przeniesione zza toro-
wiska na pobocze jezdni. 
Na przystanku przy ul. Boha-
terów Getta Warszawskiego 
autobus jad¹cy w stronê pêtli 
bêdzie zatrzymywa³ siê przy 
istniej¹cej wysepce i korzysta³ 
z wydzielonej fazy sygnalizacji 
œwietlnej. 

Przeprowadzona eksperty-
za techniczna wykaza³a, ¿e 
obiekt znajduje siê w z³ym 
stanie. Naprawy wymaga 
dach nad naw¹ g³ówn¹, na-
wami bocznymi, prezbiterium 
oraz daszki przylegaj¹ce. 

Jako, ¿e koszty prac remon-
towych s¹ bardzo wysokie, 
parafia zwróci³a siê o przy-
znanie dofinansowania do 
Œl¹skiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 
oraz Marsza³ka Wojewódz-
twa. Dotacja nie zosta³a jed-
nak przyznana. W tej sytuacji 
wsparcia udzieli³y w³adze 
samorz¹dowe i decyzj¹ rad-

nych wspar³y planowany 
remont kwot¹ ponad 525 
tysiêcy z³otych. 

Remont koœcio³a przepro-
wadzony zostanie w dwóch 
etapach. W tym roku wyre-
montowany zostanie dach 
nad naw¹ g³ówn¹ i nawami 
bocznymi oraz daszek od ul. 
Dolnych Wa³ów.  

Natomiast w 2010 roku pla-
nowana jest dalsza wymia-
na dachówek. Wymienione 
zostan¹ te nad prezbite-
rium, kaplicami bocznymi 
oraz wejœciem. (nd)

Autobus A4 pojedzie dalej niż tramwaj.

Od 1 wrzeœnia z gliwickich ulic znikn¹ tram-
waje. Linie 1 i 4 zostan¹ skrócone do granic 
Rudy Œl¹skiej i Zabrza, a obs³ugê ich trasy 
na terenie Gliwic przejmie nowa linia autobu-
sowa – A4. Na końcowym odcinku jej trasa 
zostanie wydłużona i obsługiwać będzie ulice 
Dolnej Wsi i Słowackiego.

Jedna z zatok autobusowych przy ul. Chorzowskiej
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Kościół czeka 
na remont
GLIWICE. Remont dachu, odmalowanie 
wnêtrza, uzupe³nienie ubytków elewa-
cji wie¿y oraz dwóch sygnaturek – to 
zakres niezbêdnych prac, jakie nale¿y 
przeprowadziæ w koœciele pw. Wszyst-
kich Œwiêtych. Remont, który bêdzie 
kosztowaæ prawie 900 tysiêcy z³otych 
ma rozpocz¹æ siê ju¿ wkrótce.


