
felieton na marginesie

Miniony tydzieñ przyniós³ 
kolejny rozdzia³ tramwa-
jowego meczu w³adza-
-spo³eczeñstwo Gliwic. 
Nie jest to mecz dru¿yn 
o wyrówna-
nych si³ach, bo 
mieszkañcy mia-
sta w tych zma-
ganiach maj¹ 
wra¿enie odbijania 
siê od gumowej 
œciany. 

Zreszt¹ sam mecz 
w³aœciwie jest i tak o 
przys³owiow¹ pietruszkê, 
skoro sêdzia ma ju¿ od 
dawna wynik zapisany na 
kartce. 

Skierowany przez prezy-
denta miasta wniosek do 
KZK GOP o likwidacjê linii 
tramwajowych numer 1 i 
4 nie pozostawia ju¿ ¿ad-
nych w¹tpliwoœci. 

Jeszcze kilka miesiêcy 
i ponad stuletnia obec- 
noœæ tego œrodka komu-
nikacji w mieœcie przej-
dzie do historii. Deter-
minacja, z jak¹ w³adze 
miasta d¹¿¹ do tego celu 
jest zaiste godna lep-
szej sprawy. A¿ cz³owiek 
¿yczy³by sobie, by po-
dobne zaanga¿owanie 
towarzyszy³o tworzeniu 
czegokolwiek a nie jedy-
nie likwidacji. 

Trudno dociec, jakie s¹ 
prawdziwe powody takie-
go kroku, bo naprawdê 
trudno uwierzyæ, by gro-
szowe oszczêdnoœci 
– w skali bud¿etu miasta 
oczywiœcie! – decydowa³y 
o likwidacji infrastruktury 
tworzonej i utrzymywanej 
przez ponad 100 lat. 

Górnoœl¹ski Okrêg Prze- 
mys³owy porównywany 
bywa bardzo czêsto do 
niemieckiego Zag³êbia 
Ruhry. Jest to porówna-
nie bardzo trafne, nie-
uchronne wrêcz zarówno 

z punktu widzenia historii 
jak i rozwoju przemys³u. 
W ¿adnym z tamtejszych 
miast nie rezygnuje siê 
z szynowego transportu 

miejskiego, jest 
on tak modernizo-
wany i przystoso-
wywany, by jesz-
cze lepiej s³u¿yæ 
mieszkañcom re-
gionu. Co wiêcej, 
istnieje tam kilka 
uzupe³n ia j¹cych 

siê systemów transpor-
tu szynowego, a wiêc 
metro, kolej miejska, 
tramwaj zwyk³y, tramwaj 
poruszaj¹cy siê po torach 
kolejowych... 

Co za mêtlik i nieporz¹- 
dek, prawda? A mimo to 
nikt niczego nie likwiduje! 
W Wuppertalu kursuje 
ponadto, nieprzerwanie 
od prawie stu lat jedyna 

w swoim rodzaju kolej 
podwieszana (Schwebe-
bahn), która nie doœæ, ¿e 
na pewno nierentowna to 
jeszcze poddana zosta³a 
niedawno gruntownemu 
remontowi i konserwacji! 
Có¿ za rozrzutny i niego-
spodarny naród, ci Niem-
cy...
No, ale co nas obchodz¹ 
jacyœ utracjusze, u nas 
siê ka¿d¹ z³otówkê trzy 
razy ogl¹da przed wyda-
niem. Efekty widzi chy-
ba ka¿dy mieszkaniec 
miasta. Bêdziemy mie-
li nied³ugo bizantyjsk¹ 
w formie imprezê pod 
Radiostacj¹, no i mo¿e 
nawet nowoczesne, eko-
logiczne autobusy? 

Obserwuj¹c postêpowa- 
nie w³adz miejskich i to- 
warzysz¹ce powszechne  
protesty nasuwa się od 
razu na myœl powiedzenie 
„Psy szczekaj¹, karawana 
idzie dalej”. Szkoda, ¿e 
przewodnik karawany nie 
s³yszy, ¿e to szczekanie 
to „przepaœæ, przepaœæ!”

Pozamiatane
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Tramwaj zniknie 
we wrzesniu?
GLIWICE. Prezydent Gliwic z³o¿y³ do KZK GOP wniosek o likwidacjê linii tramwajowej 
i zast¹pienie jej autobusami. Je¿eli zostanie on zaakceptowany przez Zarz¹d Spó³ki 
to ju¿ w sierpniu, a najpóŸniej we wrzeœniu, tramwaj zniknie z gliwickich ulic.

W swoim wniosku prezydent in-
formuje, ¿e gliwicki Samorz¹d 
prowadzi³ wnikliw¹ analizê 
funkcjonowania linii tramwajo-
wych nr 1 i 4. 
(…) Poddaliœmy szczegó³owej 
ocenie stan techniczny in-
frastruktury tramwajowej i 
taboru oraz koszty funkcjono-
wania powy¿szych po³¹czeñ. 
Przeprowadziliœmy szerok¹ 
debatê publiczn¹, w której g³os 
zabrali eksperci, przedstawi-
ciele zwi¹zków zawodowych i 
instytucji oraz zainteresowani 
tym tematem mieszkañcy mia-
sta.

Zwraca równie¿ uwagê na 
koniecznoœæ poniesienia przez 
miasto Gliwice bardzo znacz¹cych 
nak³adów finansowych na dal-
sze utrzymanie obydwu linii. 
Jego zdaniem - „sposobem na 
szybk¹ poprawê us³ug komu-
nikacyjnych na trasie obecnie 
obs³ugiwanej przez tramwaje 
jest zast¹pienie ich nowocze-
snymi autobusami, tañszymi w 
eksploatacji i przede wszystkim 
zapewniaj¹cymi pasa¿erom 
wiêkszy komfort podró¿y”.

W ramach przyjêtych rozwi¹zañ 
prezydent proponuje m.in. za-
chowanie przez autobusy obec-

nej trasy tramwaju 1 i 4 oraz 
czêstotliwoœci kursów (co 10 
min.). Prawdopodobnie, trasa 
autobusu zostanie wyd³u¿ona 
do istniej¹cego przystanku przy 
ul. S³owackiego, bêdzie rów-
nie¿ obs³ugiwaæ nowy przysta-
nek przy ul. Sobieskiego.

Pojazdy skierowane do obs³ugi 
tej linii powinny spe³niaæ ocze-

kiwania mieszkañców pod 
wzglêdem komfortu jazdy oraz 
stanu technicznego. 
„Oczekujemy autobusów 
niskopod³ogowych, spe³nia- 
j¹cych najwy¿sze aktualnie 
obowi¹zuj¹ce normy ekologicz-
ne” – pisze prezydent.  

Nina Drzewiecka

GLIWICE. Ostatni 
tydzieñ obfitowa³ 
w wa¿ne i ciekawe, 
nie tylko dla spo- 
³ecznoœci akade-
mickiej, wydarze-
nia. 

Posiedzenie Rady Polskiej Izby 
Gospodarczej i „Dzieñ Nauki i 
Przemys³u” zgromadzi³y w Gliwi-
cach wiele wa¿nych osobistoœci. 
Na spotkanie ze spo³ecznoœci¹ 
akademick¹ przyby³ tak¿e wice-
premier rz¹du RP i minister go-
spodarki Waldemar Pawlak.

„Nowe technologie mog¹ nam 
pomóc wyjœæ z gospodarczego 
do³ka” - stwierdzi³ Jerzy Buzek, 

przewodnicz¹cy Rady Polskiej 
Izby Gospodarczej Zaawanso-
wanych Technologii. Posiedze-
nie Rady odby³o siê 21 maja w 
Parku Naukowo - Technologicz-
nym „Technopark Gliwice” przy 
Politechnice Œl¹skiej. 

O wa¿nych zadaniach Izby mó-
wili na konferencji prasowej 
by³y premier prof. Jerzy Bu-
zek, Marsza³ek Województwa 
Œl¹skiego Bogus³aw Œmigielski, 
prezydent Gliwic Zygmunt Fran-
kiewicz, prezes zarz¹du Techno-
park prof. Jan Kosmol, prezes 
Polskiej Izby Gospodarczej Za-
awansowanych Technologii prof. 
Ryszard Pregiel oraz prezes fir-
my WASKO Wojciech Wajda. 

Spotkanie poœwiêcone by³o 
g³ównie kwestii budowy gospo-

darki opartej na wiedzy, rozwojo-
wi przemys³u i zaawansowanych 
technologii.
Dzieñ póŸniej wszyscy za-
interesowani nowinkami ze 
œwiata techniki i nauki mogli 
wzi¹æ udzia³ w imprezie otwar-
tej pod has³em „Dzieñ Nauki i 
Przemys³u”. W tym dniu, w Tech-
noparku ciekawostki naukowe i 
techniczne, eksperymenty, po-
kazy oraz projekty interaktywne 
zaprezentowa³y innowacyjne 
firmy. Mo¿na by³o np. zobaczyæ 
pojazd elektryczny Elipsa.

Przypomnijmy, ¿e Park 
Naukowo-Technolo-
giczny powsta³ w celu 
integracji œrodowiska 
naukowego ze 
œrodowiskiem biznesu.

Wspó³praca ta pozwala na 
tworzenie nowych miejsc pra-
cy w obszarze najnowszych 
technologii, co jest szczegól-
nie wa¿ne dla szerokiej rze-
szy absolwentów i studentów 
Politechniki Œl¹skiej. Obecnie 
w Parku ulokowane s¹ 24 in-
nowacyjne przedsiêbiorstwa 
œciœle powi¹zane z Politechnik¹ 
Œl¹sk¹.

W pi¹tek natomiast, 22 maja, w 
Centrum Edukacyjno-Kongreso-
wym Politechniki Œl¹skiej odby³o 
siê spotkanie spo³ecznoœci 
akademickiej z wicepremierem 
rz¹du RP i ministrem gospo-
darki Waldemarem Pawlakiem. 
Tematem spotkania by³a polska 
gospodarka w kontekœcie glo-
balnego rozwoju.

Katarzyna Kowal

Pe³na treœæ wniosku 
dostêpna jest na stro-
nach portalu  
      www.rynkowy.pl
Tam równie¿ mo¿na prze- 
czytaæ komentarze gliwi-
czan i wzi¹æ udzia³ w dys-
kusji na ten bulwersuj¹cy 
mieszkañców temat.

Dzia³o siê na Politechnice...

Pojazd elektryczny ELIPSA


