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- Pó³ roku temu na ³amach 
,,Gazety Wyborczej“ 
zarzeka³ siê Pan, ¿e w³adze 
miasta absolutnie nie 
planuj¹ likwidacji tramwaju 
w Gliwicach. Dziœ wiemy ju¿ 
jednak, ¿e takie plany s¹ i 
¿e dojrzewa³y w Urzêdzie od 
d³u¿szego czasu. Dlaczego 
wiêc wprowadza³ Pan Czy-
telników gazety w b³¹d?

- Po pierwsze trudno mi 
komentowaæ doniesienia pra-
sowe - z ca³ym szacunkiem. 
Notatka  z 9 wrzeœnia dotyczy³a 
tego, ¿e na przystankach tram-
wajowych pojawi³y siê ulotki 
podpisane przez Prezydenta 
i Radê Miejsk¹ mówi¹ce o 
tym, ¿e tramwaje zostan¹ zli-
kwidowane. By³a to ewidentna 
fa³szywka. Na pytanie czy s¹ to 
nasze urzêdowe obwieszcze-
nia odpowiedzia³em, ¿e nie. 
We wrzeœniu 2008 roku nic w 
kwestii likwidacji tramwajów 
nie zosta³o postanowione. 
Faktem jest, ¿e w³adze miej-
skie zastanawiaj¹ siê nad 
przysz³oœci¹ komunikacji tram- 
wajowej w Gliwicach. Publicz-
na dyskusja na ten temat ju¿ 
siê rozpoczê³a. Do Urzêdu 
wp³ywaj¹ opinie na ten temat. 
S¹ one bardzo ró¿ne i skrajne 
– od: „w Gliwicach tramwaj nie 

Wspó³czesny œwiat to 
przede wszystkim in-
formacja. Media to po-
dobno czwarta w³adza 
– jej wyroki nierzadko s¹ 
decyduj¹ce i – niestety – 
ostateczne. Magia s³owa 
drukowanego praktycznie 
nie straci³a na sile a tele-
wizja dla wielu wci¹¿ jest 
ostateczn¹ wyroczni¹. To 
ostatnie próbuje siê na-
wet wykorzystywaæ w ce-
lach „spo³ecznych”, st¹d 
postaci w popularnych 
serialach troszcz¹ siê o 
p³acenie abonamentu czy 
o w³aœciwe i terminowe 
wype³nianie formularzy po-
datkowych.

„Funkcjonariusze” tej 
czwartej w³adzy, czyli 
dziennikarze – ci prasowi i 
telewizyjni równie¿ trakto-
wani s¹ z wielk¹ atencj¹. 
Okazuje siê jednak, ¿e 
szacunek ten jest okazy-
wany mocno na wyrost. 

Ostatnio 
spore za-
mieszanie 
spowodowa³ 
„wyciek” na-
grania Kami-
la Durczoka, 
okazuj¹cego 
swoje nieza-
dowolenie 
z powodu 
zabrudzone-
go sto³u.

Mimo starañ 
k ie rown ic -
twa stacji 
usuwaj¹cej 
filmik z ró¿- 
nych miejsc 
w Internecie, 
chyba ka¿dy  
zainteresowany tym zda-
rzeniem dowiedzia³ siê, jak 
w „krótkich, ¿o³nierskich 
s³owach” z problemem 
brudnego sto³u próbuje 
poradziæ sobie Durczok. 

Jêzyk ulega brutalizacji, to 
rzecz wiadoma, co nie zna-
czy, ¿e powinno siê nad 
tym faktem przechodziæ 
do porz¹dku dziennego. 
Nikt chyba zreszt¹ nie jest 
na tyle naiwny by s¹dziæ, 
¿e tu czy tam nie u¿ywa 
siê pewnych s³ów, lub, ¿e 
ktoœ mdleje po us³yszeniu 
s³owa „pupa”. Wystarczy 
ws³uchaæ siê choæby w 
niektóre debaty sejmowe. 

Wydaje siê, ¿e w przy-
padku Durczoka najbar-
dziej bulwersuj¹cy okaza³ 
siê kontrast pomiêdzy 
ug³adzonym œwiatem kre-
owanym przez tê (i ka¿d¹ 
inn¹) stacjê pod postaci¹ 
landrynkowych kolorków i 
ulizanych prezenterów a 
proz¹ beznamiêtnie pro-
dukowanych seryjnych 
bluzgów przeznaczonych 
do u¿ytku s³u¿bowego 
– przed w³¹czeniem i po 
wy³¹czeniu kamery. 
Niby nic siê nie sta³o, ale 
szkoda w sumie, ¿e ten 
nasz jêzyk ojczysty staje 
siê tak bardzo i tak szybko 
oj-brudny...

ma sensu” po „Broñ Bo¿e nie 
wolno tramwajów ruszaæ”. 
Jednak w tej sprawie nie 
ma jeszcze ¿adnej decyzji. 
I tym bardziej nie by³o jej we 
wrzeœniu ubieg³ego roku. Ni-
kogo wiêc nie wprowadza³em 
w b³¹d.

- W wielu miastach w Pol-
sce i Europie funkcjonuj¹ 
deptaki, po których 
poruszaj¹ siê tramwaje. 
Dlaczego wiêc prezydent 
Gliwic, a w œlad za nim 
jego rzecznik, uparcie 
powtarzaj¹, ¿e tramwaj 
na Zwyciêstwa to przeszko-
da w przekszta³ceniu tej 

ulicy w deptak?

- Naszym zdaniem jest to prze-
szkoda. Oczywiœcie, ¿e depta-
ki z tramwajami funkcjonuj¹. 
Przyk³adem mo¿e byæ Debre-
czyn na Wêgrzech, gdzie tram-
waj jedzie œrodkiem g³ównej 
ulicy. Ma ona jednak 100 albo 
i 150 metrów szerokoœci a 
Zwyciêstwa ma 25.  
Je¿eli po wszelakich analizach 
oka¿e siê, ¿e niekoniecznie 
mamy racjê, to nikt siê przy 
niczym nie  upiera. Jednak 
uwa¿amy, ¿e tramwaj w Gliwi-
cach jest nieekonomiczny, hi-
storyczny, niespe³niaj¹cy pier-
wotnych funkcji. 

Nie gryze 
wszystkich wokół

- Dlaczego rekreacja 
w Gliwicach jest tak 
droga? Bilety wstêpu na 
basen czy lodowisko s¹ 
nawet dwukrotnie dro¿sze, 
ni¿ w innych du¿ych mia-
stach w Polsce.

- By³oby bardzo dobrze, gdy-
by ceny na basenach by³y 
niskie. Nie mo¿e jednak 
byæ tak, ¿e baseny bêd¹ 
przynosi³y permanentn¹ stra- 
tê. Oczywiœcie, nie s¹ to 
przedsiêbiorstwa dochodo-
we ale ich dzia³alnoœæ musi 
siê bilansowaæ. Po porów-
naniu cen na basenach w 
s¹siednich miastach, okazu-
je siê, ¿e w Gliwicach wcale 
nie jest tak drogo. Œrednia 
cena to 5 z³otych 60 groszy. 
Z kolei baseny otwarte s¹ 
najtañszymi w okolicy. Trudno 
zreszt¹ mówiæ o zaporowych 
cenach je¿eli basen przy ul. 
Warszawskiej pêka w szwach 
i bêdzie w niedziele czynny o 
2 godziny d³u¿ej. 

- W ostatnim czasie daje 
siê zauwa¿yæ, ¿e iluminacje 
gliwickich zabytków staj¹ 
siê coraz ubo¿sze. Wiele 
z nich nie jest nale¿ycie 
doœwietlona. Czym jest to 
spowodowane?

- W latach ubieg³ych iluminacja 
obiektów by³a bardzo inten-
sywna. W tej chwili proces ten 
zosta³ spowolniony ale to nie 
oznacza, ¿e coœ „przesta³o” 
œwieciæ. Takich przypadków 
nie ma.  Zak³adamy, ¿e w ci¹gu 
roku bêdziemy oœwietlaæ je-
den zabytek sakralny lub inny 
nale¿¹cy do miasta zabytek. 
Wynika to z faktu, ¿e p³acimy 
za to z miejskiego bud¿etu 
i  czêsto trzeba dokonywaæ 
wyborów na co przeznaczyæ 
pieni¹dze i w jakiej kwocie.

Jêzyk 
mediów

GLIWICE. W niedzielne 
przedpo³udnie policjan-
ci zatrzymali kierowcê 
mercedesa je¿d¿¹cego 
po gliwickim rynku. 

Mê¿czyzna najwidoczniej 
zapomnia³ ¿e jest to teren 
wy³¹czony z ruchu, nic dziw-
nego jednak, ¿e zapomnia³ – 
mia³ 2,3 promila alkoholu. Na 
szczêœcie dalsz¹ przeja¿d¿kê 
uniemo¿liwi³a kierowcy zaspa 
œnie¿na, z której nie potrafi³ 

siê wydostaæ...

Funkcjonariusze patroluj¹cy 
okolice gliwickiego rynku 
zauwa¿yli, ¿e mercedes 
„zakopa³” siê w g³êbokiej za-
spie, a jego kierowca nieudol-
nie próbuje wydostaæ pojazd z 
potrzasku. 
31-latek po przebadaniu al-
komatem od razu trafi³ do 
Izby WytrzeŸwieñ, zabrano 
mu równie¿ prawo jazdy. Kie-
rowcy grozi kara do dwóch lat 
wiêzienia.

KNURÓW. 
Prowadz¹cy samochód 
knurowianin by³ tak 
pijany, ¿e po zatrzy-
maniu przez policjê 
mia³ powa¿ne proble-
my z  samodzielnym 
opuszczeniem swojego 
pojazdu. 

53-letni kierowca opla 
mia³ ponad 2 promile al-
koholu w wydychanym po-
wietrzu. Wra¿eñ by³o mu 
jednak wci¹¿ ma³o... Gdy 

mê¿czyzna zosta³ przewie-
ziony we wtorek wieczorem 
do Komisariatu Policji w 
Knurowie, postanowi³ siê 
„wykupiæ”. 

Zaproponowa³ policjantom 
3 talony na bezp³atny wêgiel 
wartoœci co najmniej 1200 
z³, w zamian za odst¹pienie 
od wymierzenia kary. Knuro-
wianin odpowie za jazdê po 
pijanemu. Dodatkowo grozi 
mu kara za próbê przeku-
pienia funkcjonariuszy. 

Nie chcieli talonów JeŸdzi³ po rynku 
kompletnie pijany


