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Szanowny Panie
Z pisma Pana Wicemarsza łka KT-RF.KW-00438/15 zamieszczonym w BIP-ie Urz ędu Miasta w
Mikolowie dowiedzieli śmy się o planie rezygnacji z zapewniania po łącze ń autobusowych w miastach
nienależą cych do poszczególnych porozumie ń komunikacyjnych, zwłaszcza w miastach o
ściennych,
przylegają cych bezpoś rednio do ich granic
W imieniu Stowarzyszenia Reta, mieszka ń ców dzielnicy Mikolowa - Rety, wyra żamy głę bokie
zaniepokojenie dotycz ące tych planów.
Ich realizacja przyczyni si ę do zaburze ń w prawidłowym funkcjonowaniu transportu publicznego w
naszym mieście. Już obecnie autobusy bardzo cz ęsto się przeludnione, a ograniczenie dost
ępności
połącze ń autobusowych do Katowic i Gliwic przyczyni si ę do powstania olbrzymich komplikacji w
zakresie komunikacji. Wielu mieszka ń ców naszego miasta korzysta z tych po łącze ń komunikacji,
ponieważ studiują, pracują i uczą się w pobliskich miastach, a zwłaszcza w Gliwicach i Katowicach.
Likwidacja wielu po łącze ń autobusowych i zastą pienie ich koleją oznacza tak że powa żne
problemy dla
osób starszych i schorowanych, które pragn ą się dostać do lekarzy, a przystanki kolejowe znajduj ą się z
dala od nich.
Przyję ty przez Radnych Sejmiku Województwa dn. 31.08.2015 r. „Plan zrównowa
żonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego Województwa śląskiego", który zakłada zwię kszenie znaczenia
transportu kolejowego wydaje si ę nie uwzględnia ć mieszka ń ców miast, w których przebiega tylko
jedna linia kolejowa. Oznacza ć to będzie konieczno ść przesiadek, celem dotarcia do miejsca pracy lub
nauki, co z kolei spowoduje znaczne wyd łużenie czasu sp ę dzonego poza domem, a to z kolei mo że
przyczyni ć się rozluź nienia relacji rodzinnych i przyjacielskich.
Jednocze śnie informujemy, że popieramy rozwój transportu szynowego, sugeruj ą
c nawet utworzenie
dodatkowego przystanku kolejowego Kolei ślą skich w rejonie naszej dzielnicy. Pragniemy jednak
jeszcze raz wyra źnie podkre ślić, że nie może się to równa ć z uziemieniem mieszka ń
ców wielu miast
naszego województwa.
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