Stowarzyszenie nie chce DTŚ w centrum.

Rozprawa pod znakiem
emocji
Planowana budowa
gliwickiego odcinka Drogowej Trasy
Œrednicowej nadal
wzbudza spore emocje.
W ubieg³y poniedzia³ek
w Urzêdzie
Marsza³kowskim
w Katowicach odby³a
siê rozprawa administracyjna, która ma
pomóc Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Œrodowiska w podjêciu ostatecznych
decyzji dotycz¹cych przebiegu DTŒ.

Trasa przetnie
miasto?
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i baz logistycznych, mo¿na interpretowaæ jako koncepcjê budowy trasy, jako ideê w s³u¿bie
wolnego rynku, który w sposób
niekontrolowany miasto zabija.
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Ma³gorzata Tkacz-Janik zarzuca³a w³adzom miasta, ¿e w wydawanym przez urzêdników Miejskim Serwisie Informacyjnym
w pewien sposób manipuluj¹
informacj¹ na temat Drogowej
Trasy Œrednicowej.

Przedstawiciele DTŒ SA odpieraj¹
jednak zarzuty. - Raport to nie
jest opracowanie naukowe. Raport ma pewne za³o¿enia, które
s¹ w artyku³ach prawnych
przedstawione i ten raport
spe³nia punkt po punkcie
te wymagania – mówi³a
przedstawicielka DTŒ S.A.

- Ta ostatnia strona zatytu³owana
„Dlaczego czekamy na DTŒ?”.
Przekaz o DTŒ jest od wielu lat
budowany w³aœnie na takim zawieszonym pytaniu, które niestety niedobrze wp³ywa na obywateli,
poniewa¿ oni s¹ informowani, ¿e
czekaj¹ na coœ, co im siê zabiera.
Zabiera im to grupa oszo³omów
– mówi³a Tkacz-Janik.

Arkadiusz Dunaszewski z
DTŒ S.A. ostro skrytykowa³
dzia³ania SGdG. - Ja znam
pañstwa relacjê. Ja wiem, ¿e
dla pañstwa konsultacje to jest
taka czynnoœæ, w której przedstawia siê coœ z czym pañstwo siê
uto¿samiacie. Je¿eli ktoœ przedstawia rzeczy, z którymi siê nie
uto¿samiacie, to ju¿ nie mo¿e
byæ konsultacja. Natomiast dialog jest wtedy, gdy ktoœ podziela
wasze zdanie. Dialog toczy siê w
Gliwicach od kilku lat. Ja tu mam
listê dialogow¹ wypisan¹. Zaczy-

Architektka Magdalena ¯mudziñska-Nowak dodaje, ¿e forsowanie DTŒ o wysokich parametrach przez œrodek miasta, która
nie bêdzie s³u¿y³a mieszkañcom,
lecz klientom hipermarketów

.

na siê od kilku prokuratorów,
ministrów. Pisanie na wszystkie
strony, ¿e ten dialog trwa i nie
tylko przez nasze spotkania, ale
te¿ na zewn¹trz – mówi³ Dunaszewski.

Dialog siê toczy

- Wszystkie wyliczenia
opieraj¹ siê na modelowaniu
matematycznym. To, co wyjdzie
na koñcu, zale¿y od
tego, co siê w³o¿y na
pocz¹tku. My kwestionujemy te b³êdne
za³o¿enia przyjête przy pañstwa
obliczeniach – mówi³a podczas
rozprawy administracyjnej Katarzyna Lisowska z Rady Osiedlowej Œródmieœcie.

Grupa mieszkañców, która prote-

- Nie jesteœmy grup¹ ekspertów, ale naszym zdaniem Drogowa Trasa Œrednicowa bêdzie
sprzyja³a rozwojowi wielu dziedzin
¿ycia w naszym mieœcie. Poprawi
te¿ komfort ¿ycia. Mo¿emy tak
twierdziæ, poniewa¿ za takimi
twierdzeniami stoi wiele obiektywnych badañ i analiz – mówi³
przedstawiciel
M³odzie¿owej
Rady Miasta.

Zwolennicy
zag³uszani

stuje przeciwko DTŒ w centrum
miasta uwa¿a, ¿e ruch samochodowy bêdzie tak du¿y, ¿e zak³óci
normalne funkcjonowanie miasta
i mieszkañców.

O to, ¿eby DTŒ w Gliwicach
koñczy³a siê na autostradzie
A1 zaciêcie walcz¹ cz³onkowie
Stowarzyszenia Gliwiczanie dla
Gliwic. Ich zdaniem, taka droga
przez centrum miasta to zbrodnia
urbanistyczna.
- Wyburzy siê nastêpne kamienice, wysiedli siê ludzi. Zrobi siê
tam nastêpne obiekty handlowe.
Ten tunel powierzchni handlowych przetnie miasto. To nie jest
¿adne centrum, to nie jest ¿adne
Forum. To jest przedzielenie miasta na dwa obszary – mówi³ emerytowany onkolog Mieczys³aw
Chor¹¿y.
DTŒ bêdzie przebiega³a tu¿ obok
Parku Chopina, Palmiarni i Instytutu Onkologii.

- Centrum nie jest w stanie przyj¹æ tyle samochodów. W zwi¹zku
z tym, te warianty, które s¹ tutaj
proponowane, s¹ z³ymi wariantami. Nale¿y doprowadziæ DTŒ do
wêz³a z A1. Nastêpnie ruchem
obwodnicowym A1 ³¹czy siê z
DK88 i okala nam ca³e miasto od
pó³nocy – mówi³ jeden z m³odych
przeciwników „œrednicówki” w
centrum.

- Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e 100%
gliwiczan jest za budow¹ DTŒ
i tak to nale¿y potraktowaæ.
W zwi¹zku z tym ja bardzo
proszê tych, którzy bêd¹ podejmowali decyzjê administracyjn¹,
aby tê decyzjê podjêli za ca³¹
spo³ecznoœæ gliwick¹, a wiêc
za 200 tysiêcy osób, a nie za
23 osoby, które siê awanturuj¹
– powiedzia³ Micha³ Kotnis, by³y
gliwicki radny.
Po jego s³owach na sali rozleg³
siê ha³as. Przeciwnicy budowy
DTŒ krzyczeli, ¿e to ich zdanie
podzielaj¹ wszyscy mieszkañcy
Gliwic.
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100% za DTŒ
Podczas poniedzia³kowej rozprawy g³os zabierali nie tylko
przeciwnicy DTŒ. Na spotkaniu
pojawili siê tak¿e zwolennicy tej
drogi.
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G³os zabrali tak¿e m³odzi ludzie.
Ich zdania równie¿ s¹ podzielone.
Gdy mówi³ jeden z przeciwników
DTŒ, na sali panowa³a cisza, natomiast gdy do g³osu dochodzili
przedstawiciele
M³odzie¿owej
Rady Miasta, którzy popierali
budowê „œrednicówki”, przeciwnicy starali siê uniemo¿liwiæ
im wypowiedzenie swojego zdania. Jedna z przeciwniczek DTŒ
nazwa³a cz³onków M³odzie¿owej
Rady Miasta... Hitlerjugend.
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Poniedzia³kowa rozprawa niczego
nie rozstrzyga. Podczas debaty
mo¿na by³o zaprezentowaæ swoje opinie na temat oddzia³ywania
DTŒ na œrodowisko. Uwagi do raportu maj¹ zostaæ rozpatrzone w
ci¹gu kilku tygodni.
Ostatnie s³owo nale¿y jednak
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Œrodowiska. To ona oceni czy
droga bêdzie mia³a negatywny
wp³yw na œrodowisko.
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