
felieton na marginesie

O tym, ¿e w 
wielu dzie-
dzinach tak 
z w a n e g o 
sektora pu-
b l i c znego 
m o g ³ o b y 
dziaæ siê 

lepiej, wie prawie ka¿dy. 
Ogl¹daj¹c codziennie 
wiadomoœci krytykujemy 
dzia³ania urzêdników, 
polityków, psioczymy, ¿e 
kolejny raz mia³o byæ tak 
œwietnie a wysz³o jak zwy-
kle. Problemy o jakich do-
wiadujemy siê z gazet czy 
z telewizji, niejednokrotnie 
wydaj¹ siê nam tak ba-
nalne, ¿e a¿ trudno sobie 
wyobraziæ dlaczego ten czy 
ów specjalista – niejed-
nokrotnie z profesorskim 
tytu³em – podaje siê do dy-
misji zostawiaj¹c dany pro-
blem nierozwi¹zany. Skala 
w sumie jest niewa¿na 
– problem krajowy czy 
tylko miejski – z perspek-
tywy wygodnego fotela w 
zaciszu domowym staje 
siê b³ahy i proœciutki do 
rozwi¹zania. 

W skali miejskiej nie-
do- ci¹gniêcia, wpad-
ki i problemy aktualnie 
dzia³aj¹cych w³adz s¹ wi-
doczne wyraŸniej i jeszcze 
wyraŸniej komentowane. 
Kto przecie¿ nie chcia³by 
ukoñczenia budowy 
nieszczêsnego „biurow-
ca” przy ulicy Zwyciêstwa? 
Kogo nie ra¿¹ zaœmiecone 
do granic mo¿liwoœci brzegi 
K³odnicy? Przyk³ady takich 
zastarza³ych „wrzodów” w 
mieœcie mo¿na by mno¿yæ. 
W³adze miasta maj¹ 
wszelkie mo¿liwe œrodki, 
by problemy takie usuwaæ, 
a przecie¿ mimo to, od lat 
nic z tym nie robi¹ – myœli 
sobie zapewne niejeden 
mieszkaniec miasta. Mo¿e 
po prostu im siê nie chce? 
– rozumuje inny i konty-
nuuje myœl – mnie by siê 
chcia³o, mnie denerwuje 
taki marazm, gdybym to ja 
mia³ takie mo¿liwoœci to, 
ho ho! 

Wiêkszoœæ nie ma takich 
mo¿liwoœci i poprzesta-
je na s³owach, niektórzy 
jednak próbuj¹ czegoœ 
wiêcej. 

W sumie nie wiadomo na 
pewno, czy s¹ to zwolenni-
cy obecnego prezydenta; 
przeciwnikom do przykleje-
nia takiej etykietki wystar-
cza ju¿ sam fakt, ¿e ktoœ 
ma inne zdanie, lub, ¿e 

coœ w mieœcie mo¿e siê 
komuœ podobaæ. Ot, sta-
re, dobrze znane „kto nie z 
nami ten przeciw nam”. 
Wojenka na razie prowa-
dzona jest w najbardziej 
demokratycznym medium, 
czyli w Internecie. Najbar-
dziej aktywnie dzia³aj¹ce 
tam osoby widz¹ siebie, 
lub pragn¹ byæ postrze-
gane jako ca³kowite 
przeciwieñstwo obecnej 
ekipy rz¹dz¹cej miastem. A 
wiêc - doœæ z ciasnym, tech-
nokratycznym myœleniem i 
kurczowym trzymaniem siê 
przepisów. 

Niech ¿yje zaanga¿owanie 
sercem i dobre chêci! Jak 
siê tak wszyscy razem do 
kupy weŸmiemy to musi siê 
udaæ! Wiara góry przenosi, 
czy¿ nie? Dobry Gospodarz 
Gliwicki nie bêdzie ogl¹da³ 
siê na jakieœ wytyczne, 
umowy, limity czy ustale-
nia. Tu zadzwoni i ustawi 
kogo trzeba, na starówce 
ka¿e wyremontowaæ ka-
mienice – tylko porz¹dnie 
mi robiæ, no, no! 

Nastêpny telefon i ju¿ 
inna brygada sprawnie 
dokañcza „szkieletor” z 
ulicy Zwyciêstwa a tym-
czasem kolejna grupka 
zara¿ona entuzjazmem 
Dobrego Gospodarza uwija 
siê przy pucowaniu dworca 
kolejowego. Jeszcze tylko 
wygoniæ te banki z g³ównej 
ulicy (fuj, pieni¹dze!), 
zorganizowaæ jakieœ fajne, 
nowe tramwaje (to musi 
siê daæ!) i pierwszy krok na 
drodze ku Szczêœliwemu 
Miastu zrobiony.

¯arty ¿artami, ale dzia³ania 
oparte na tzw. dobrych 
chêciach ju¿ kiedyœ prze- 
rabialiœmy. 
Te wszystkie Inspekcje 
Robotniczo-Ch³opskie, woj-
skowe grupy operacyjne 
rozwi¹zuj¹ce  najtrudniej-
sze problemy, z którymi 
nie mogli poradziæ sobie 
nawet dyrektorzy kluczo-
wych zak³adów przemys³u 
ciê¿kiego? To wszystko 
ju¿ by³o. Tylko efekty ich 
„dzia³alnoœci” ginê³y w ma-
sie ca³oœci „ksiê¿ycowej 
gospodarki” lat 80 i 
wczeœniejszych. Obecnie 

odbywa³oby siê ju¿ to bez 
takiego znieczulenia.

Mówi siê, ¿e dobrymi chê- 
ciami wybrukowane jest 
piek³o. Jak widaæ, brukarzy 
wci¹¿ nie brakuje...

Brukarze
piekla

Czytelnik (nazwisko do 
wiadomoœci redakcji) pisze: 
Trudno siê dziwiæ, ¿e gliwiczanie 
rezygnuj¹ z  podró¿y tramwajami 
tramwajami, bo stan taboru jest 
tragiczny, torowisk równie¿. Nie-
którzy z podró¿nych wol¹ jechaæ 
d³u¿ej - stoj¹cym w korku - auto-
busem, bo ten gwarantuje o wiele 
wy¿szy komfort podró¿owania (ni-
ska pod³oga, ogrzewanie, wygod-
ne fotele itp.). Je¿eli miasto zain-
westuje w poprawê stanu taboru i 
infrastruktury (oczywiœcie nie bez 
pomocy œrodków unijnych) to na 
pewno poprawi to rentownoœæ linii 
tramwajowej. 

(...) Dziwn¹ zasad¹ praktykowan¹ 
na Œl¹sku i równie¿ w Gliwicach 
jest dublowanie w jednym ci¹gu 
komunikacyjnym dwóch œrodków 
transportu. Przyk³adem mo¿e byæ 
ulica Chorzowska. Uwa¿am, ¿e po-
prowadzono ni¹ jest zbyt du¿o linii 
autobusowych. 
Nie wiem, dlaczego linie o nu-
merach 194 i 648 rozpoczynaj¹ 
swój bieg przy zajezdni, a nie 
dopiero na Pl. Piastów, skoro 
oprócz nich kursuj¹ jeszcze 6, 
156, 617 (zwyk³e) oraz 840 i 

850 (przyspieszone) i dodatko-
wo linia tramwajowa, która przy 
obecnie u¿ytkowanym taborze i 
czêstotliwoœci kursowania ma ol-
brzymie rezerwy przepustowoœci. 
Linia 850 (pomimo, ¿e przyspie-
szona) niepotrzebnie zatrzymuje 
siê na ul. Chorzowskiej. 

Druga kwestia, to sygnalizacja 
na skrzy¿owaniu ul. Zwyciêstwa 
i Wyszyñskiego. Fazy œwiat³a 
zielonego i czerwonego by³y pro-
jektowane w okresie bardzo 
natê¿onego ruchu tranzytowego 
przez centrum miasta, co mia³o 
s³u¿yæ up³ynnieniu przemieszcza-
nia siê tirów. Od kilku miesiêcy 
mamy zupe³nie now¹ sytuacjê i 
zauwa¿amy znacz¹cy spadek licz-
by przeje¿d¿aj¹cych ciê¿kich sa-
mochodów. 

Czy nie nale¿a³oby pomyœleæ o 
przeprojektowaniu cyklu œwiate³ i 
poprawie p³ynnoœci ul. Zwyciêstwa, 
a tym samym linii tramwajowej. 
Dziêki temu tramwaj nie bêdzie 
ju¿ przeje¿d¿a³ odcinka od dwor-
ca PKP do ul. Dolnych Wa³ów w 
10 min (szczyt komunikacyjny), a 
mo¿e w 3-4 minut.

Otrzymaliœmy bardzo du¿o maili i listów, w których przedstawiaj¹ Pañstwo swoje argumenty zarówno za, jak i 
przeciw utrzymaniu komunikacji tramwajowej w mieœcie. W najnowszym wydaniu IR publikujemy czêœæ g³osów 
w dyskusji i jednoczeœnie zachêcamy do jej kontynuowania na stronach portalu www.rynkowy.pl. Wszystkie 
nades³ane opinie i uwagi przeka¿emy prezydentowi Zygmuntowi Frankiewiczowi.

Bitwa 
o tramwaje

Zapowiedziana na ³amach IR dyskusja 
na temat przysz³oœci tramwajów w Gliwi-
cach spotka³a siê z olbrzymim zaintere-
sowaniem naszych Czytelników.

Prezydent sugeruje, ¿e li-
nii tramwajowej nie warto 
utrzymywaæ, bo korzysta z niej 
zbyt ma³o osób.
Pan Prezydent zapomnia³ 
chyba o wielu instytucjach 
mieszcz¹cych siê przy ul. 
Sowiñskiego, do których mo¿na 
dojechaæ z Placu Piastów tylko 
tramwajem nr 4 i jedynym auto-
busem nr 624.
Te instytucje to Szpital Miejski, 

Energopomiar, Przychodnia 
Wielospecjalistyczna „ALMED”, 
Instytut Metali Nie¿elaznych, 
Instytut Chemii Nieorganicznej, 
POCH. W wymienionych insty-
tucjach mieœci siê jeszcze wie-
le spó³ek. W³aœnie tramwajem 
nr 4 doje¿d¿a do pracy wiele 
osób. 

Jeszcze w ubieg³ym roku, 
kursowa³ w kierunku tej czêœci 

Gliwic autobus nr 217 (z Osiedla 
Kopernik na Trynek, ul. Œliwki, 
Sobieskiego, Daszyñskiego) i 
mimo, ¿e by³ zawsze pe³ny, te¿ 
zosta³ zlikwidowany z przyczyn 
ekonomicznych. 

Wielokrotne proœby miesz- 
kañców Gliwic o przywrócenie 
tej linii, kierowane do pracow-
ników Urzêdu Miejskiego i KZK 
GOP, jak do tej pory nie da³y 

¿adnych rezultatów.

Mam radê dla Pana Prezyden-
ta. Gliwice powinny jak naj-
szybciej wyst¹piæ z KZK GOP, 
aby wyjœæ z tej zapaœci. KZK 
GOP to chory komunikacyjny 
zwi¹zek, który nale¿y w ogóle 
zlikwidowaæ. Przynosi on bo-
wiem wiêcej szkody ni¿ po¿ytku 
- pisze Zbulwersowana 
pasa¿erka. 

Ze wzglêdu na niewielk¹ kom- 
petencjê w zakresie wiedzy o 
op³acalnoœci komunikacji tram-
wajowej, nie bêdê twierdzi³, czy 
faktycznie jest to najefektyw-
niejszy œrodek transportu, czy 
te¿ nie. Faktem jest, ¿e obec-
nie Gliwice utrzymuj¹ równie¿ 
komunikacjê tramwajow¹ innych 
miast zrzeszonych w KZK GOP, 
która jest o wiele bardziej roz-
budowana od gliwickiej. Kolejn¹ 
spraw¹ jest stan torowiska oraz 
taboru tramwajowego - oba s¹ 
w op³akanym stanie i wymagaj¹ 
ogromnych nak³adów finanso-
wych. 
Nie wnikam w to, kto mia³by 
ponieœæ wszystkie koszty 
zwi¹zane z modernizacj¹ - mia-
sto, czy Tramwaje Œl¹skie. Na-
tomiast istotnym wydaje siê byæ 
fakt, ¿e owa modernizacja to tak 
naprawdê wymiana ca³ego toro-
wiska oraz taboru, poniewa¿ dzi-
siejsze tramwaje, z pewnoœci¹ 
nawet po remoncie, nie by³yby 
pozytywn¹ wizytówk¹ miasta.
 
Uwa¿am wiêc, ¿e zad³u¿one Tram-
waje Œl¹skie nigdy nie wezm¹ 
na siebie kosztów zwi¹zanych z 
koniecznymi remontami, a na-

wet jeœli bêd¹ partycypowaæ w 
kosztach, to z pewnoœci¹ bêdzie 
to wspó³finansowanie symbo-
liczne. Natomiast miasto - do-
póki s¹ to torowiska 
i tabor nale¿¹cy do 
Tramwajów Œl¹skich 
- nigdy nie postanowi 
wyremontowaæ ca³ej 
infrastruktury.

Nie dziwi wiêc stano-
wisko w³adz miasta 
- poniewa¿ zapewne 
w ogólnym rozra-
chunku koszty, które 
ponios³oby miasto s¹ 
niewspó³mierne do 
korzyœci, jakie móg³by 
przynieœæ ten œrodek 
transportu. 
Za likwidacj¹ tram-
wajów przemawia te¿ 
fakt, ¿e w wielu krajach 
europejskich tram-
waje zastêpowane 
s¹ przez specjalne 
autobusy, które pod 
wieloma wzglêdami 
przypominaj¹ tram-
waje, z tym, ¿e nie 
potrzebuj¹ torów i spe-
cjalnej infrastruktury - 

byæ mo¿e to jest rozwi¹zanie dla 
miasta takiego jak nasze?
Nieprawd¹ jest te¿, ¿e ,,4” jest 
najszybszym po³¹czeniem z Za-

brzem - najszybszy jest poci¹g, 
nastêpnie autobusy 870 i 840, 
a dopiero póŸniej „4” - pisze 
Pan Micha³ Balicki.

Na pewno nale¿y zosta- 
wiæ istniej¹c¹ liniê, z 
pomoc¹ funduszy unij-
nych wyremontowaæ to-
rowiska, trakcjê oraz ta-
bor, podnieœæ standard 
trasy do parametru szyb-
kiego tramwaju (zielona 
fala na skrzy¿owaniach, 
mniejsza liczba przystan-
ków). 

Dobrym pomys³em jest 
budowa linii do £abêd 
szlakiem torów kolejo-
wych. Ulica Toszecka 
jest ju¿ tak zapchana, 
¿e w godzinach szczytu 
przestaje byæ dro¿na. 
Dlatego nowa linia tram-
wajowa i ewentualnie 
system Park&Ride w 
okolicach osiedla Ko-

pernik zachêci czêœæ 
pasa¿erów do pozosta-
wienia samochodu w 
gara¿u. 

Linia ta mog³aby biec 
obok planowanego „Po-
dium” do Nowych Gli-
wic, skupiaj¹cych coraz 
wiêcej studentów i pra-
cowników biur. 

Kolejny pomys³, to bu-
dowa linii na Sikornik 
tras¹: Jana Paw³a II 
(pas zieleni obok Kate-
dry), Nowy Œwiat (pas 
miêdzyjezdniowy), nowy 
³¹cznik w ci¹gu ul. Ko-
sów i dalej ³¹kami do 
osiedla, ewentualnie do 
nowobudowanego cen-
trum Auchan.

Przeczytaj wszystkie 
komentarze 

na www.rynkowy.pl


