
felieton na marginesie

Spaceruj¹c ulicami naszego 
miasta, niewielu zapewne 
zdaje sobie sprawê z faktu, 
i¿ o ile kszta³t urbanistyczny 
tak zwanej Starówki 
ukszta³towany zosta³ 
ju¿ w Œredniowieczu, 
to rozwój pozosta³ych 
dzielnic, a zw³aszcza 
tych znajduj¹cych siê 
w po³udniowej czêœci 
miasta, jest efek-
tem kompleksowego 
wcielania w ¿ycie po-
pularnej przed stu laty kon-
cepcji miasta-ogrodu. 
Ten angielski pomys³ „roz- 
³adowywania” przeludnio-
nych miast powsta³ych na 
fali rewolucji przemys³owej 
znalaz³ w ówczesnych Niem-
czech wielu naœladowców. 
Powstawa³y zatem olbrzymie 
osiedla charakteryzuj¹ce siê 
nisk¹ zabudow¹ i bardzo 
du¿ym udzia³em terenów 
zielonych w postaci ogro-
dów przydomowych, parków 
czy zieleñców. Najbardziej 
znanym z tych znajduj¹cych 
siê obecnie na obszarze na-
szego kraju jest niew¹tpliwie 

du¿e wroc³awskie osie-
dle Sêpolno (Zimpel) a 
z bli¿szych – i wczeœniej 
powsta³ych – oczywiœcie ka-
towicki Giszowiec. 

W Gliwicach budownictwo 
tego typu mia³o równie¿ na 
celu rozwi¹zanie problemów 
mieszkaniowych wynik³ych 
z poplebiscytowych ruchów 
pewnej grupy ludnoœci Gór-
nego Œl¹ska, przenosz¹cej 
siê z terenów przyznanych 
Polsce do zachodniej czêœci 
regionu. 
Tak powsta³y na przyk³ad 
osiedle „Po³udnie” przy uli-
cach Rybnickiej i Olchowej 
oraz osiedle „Pó³noc” przy 
ulicy Tarnogórskiej, w rejonie 
radiostacji. 
Te, oraz inne zespo³y miesz-
kaniowe by³y czêœci¹ urbani-
stycznego planu miejskiego 
radcy budowlanego Karla 
Schabika, maj¹cego na celu 
otoczenie Gliwic pierœcieniem 
osiedli mieszkaniowych. Tak 
w³aœnie, jak zaleca³a to kon-
cepcja miasta-ogrodu.

Bli¿sza centrum miasta jest 
bardzo ciekawa architekto-
nicznie i urbanistycznie za-

budowa ci¹gn¹ca siê wzd³u¿ 
ulic Mickiewicza i Sobieskie-
go wraz z przyleg³ymi uliczka-
mi, czêsto opisywana doœæ 

ogólnie jako „okolice 
placu Grunwaldzkie-
go”. 

Na tym w³aœnie terenie 
znajduje siê równie¿ 
wie¿a ciœnieñ, której 
remont i rewitalizacja 
budzi³a i nadal budzi 
wiele nadziei i emocji. 

Mo¿na mieæ tylko nadziejê, 
¿e tajemniczy inwestor nie 
pozostawi budynku – pomi-
mo kryzysu - samemu sobie, 
poniewa¿ kolejnego po¿aru 
to ju¿ chyba ta sêdziwa bu-
dowla nie przetrzyma.  

W latach dwudziestych, la-
tach nakrêcaj¹cej siê ko-
niunktury, nie by³o w mieœ- 
cie praktycznie miejsca 
bez inwestycji budowlanej. 
Oprócz tak du¿ych osiedli 
powstawa³y równie¿ mniej-
sze, ograniczaj¹ce siê do 
jednej czy dwóch uliczek. 
Ciekawym, a ma³o znanym 

miejscem jest zau³ek uli-
cy Sowiñskiego, w rejonie 
szpitala na Radiowej, gdzie 
krótka, œlepa uliczka tworzy 
wewnêtrzny dziedziniec z usy- 
tuowan¹ wokó³ zabudow¹ 
domów bliŸniaczych. 
Podobnie niewielkim, póŸniej 
nieco powsta³ym osiedlem 
jest zabudowa ulicy Ficka, 
na któr¹ sk³adaj¹ siê niewiel-
kie, podobne do siebie domy 
wolnostoj¹ce. Ciekawego 
charakteru ta krótka, bez 
przejazdu, a wiêc spokojna 
uliczka nabiera dziêki silne-
mu spadkowi i schodkowe-
mu u³o¿eniu poszczególnych 
domów.

Przy przegl¹daniu dokumen-
tów dotycz¹cych miêdzy- 
wojennej rozbudowy Gliwic, 
nieustannie napotykamy 
na  postaæ miejskiego ar-
chitekta, wspomnianego ju¿ 
wczeœniej Karla Schabika. 
Bez jego zaanga¿owania 
miasto nie by³oby tym, czym 
jest obecnie. Mamy ju¿ ulicê 
Horsta Bienka, mo¿e wiêc 
czas na upamiêtnienie w 
jakiœ sposób innego, rów-
nie zas³u¿onego dla miasta 
cz³owieka?

Nie tak znów 
stare - miasto
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W tramwaje chc¹ inwestowaæ 
prezydenci Katowic, Chorzowa, 
Rudy Œl¹skiej, Zabrza, Bytomia 
oraz Sosnowca. Nowe inwesty-
cje maj¹ kosztowaæ 580 mln z³. 
Po³owê potrzebnych œrodków 
wy³o¿¹ gminy – sygnatariusze 
porozumienia. Zgodnie z plana-
mi, do 2012 roku w aglomeracji 
wyremontowanych zostanie 48 
km torów a na trasy wyjedzie 
30 nowoczesnych tramwajów. 

Tymczasem w Gliwicach tram-
waj zniknie – zast¹pi go auto-
bus. 
- Je¿eli podejdzie siê do pro-
blemu w sposób merytorycz-
ny i przyjrzy argumentom, 
wskaŸnikom i temu wszyst-
kiemu, co da siê w jakiœ spo-
sób zmierzyæ czy obliczyæ, to 
sprawa likwidacji tramwaju 
wydaje siê zupe³nie oczywista 
– argumentowa³ prezydent Fran-
kiewicz.
O wzglêdach historycznych czy 
sentymentalnych trudno jest 
dyskutowaæ, i choæ próbujemy 
to braæ pod uwagê - to nie za 
wszelk¹ cenê.  

Uchwa³ê dotycz¹c¹ likwidacji 
linii tramwajowej w Gliwicach 
Zarz¹d KZK GOP podj¹³ w 
ubieg³ym tygodniu. Wniosek w 
tej sprawie wczeœniej skierowa³ 
prezydent Zygmunt Frankie-
wicz.

Alodia Ostroch, rzecznik KZK 
GOP nie potrafi³a powiedzieæ 
jak wygl¹da³o g³osowanie 
nad uchwa³¹ i czy cz³onkowie 
Zarz¹du jednog³oœnie poparli 
wniosek prezydenta Gliwic. 
- Nie by³am obecna na sali 
– wyjaœni³a.

Zdaniem rzecznika, Zarz¹d 
przyj¹³ argument, ¿e linia w 
Gliwicach to historyczna trasa, 
która straci³a ju¿ na znaczeniu. 
G³ównym argumentem w³adz 
samorz¹dowych, przes¹dzaj¹- 
cym o losie tramwajów s¹ 
oszczêdnoœci, jakie z tytu³u 
wprowadzenia autobusu na liniê 
tramwajow¹ zyska miasto. Trze-
ba jednak przyznaæ, ¿e szacunki 
s¹ ró¿ne - prezydent mówi o 2 
lub nawet 2,8 milionach z³, na-
tomiast Alodia Ostroch, rzecz-
nik prasowy KZK GOP zaledwie 
o 1 mln z³. W bud¿ecie Gliwic 

wydatki na komunikacjê to ok. 
16 mln z³otych. Spodziewane 
oszczêdnoœci nie stanowi¹ wiêc 
znacz¹cej pozycji. 
W dodatku mo¿e siê okazaæ, ¿e 
koszty oszczêdnoœci zwi¹zanych 
z likwidacj¹ linii tramwajowej w 
Gliwicach bêd¹ ca³kiem spo-
re. Nie wiadomo, kto mia³by 
wyremontowaæ zniszczone toro-
wiska, co z wysepkami tramwa-
jowymi, jaki bêdzie koszt budo-
wy zatok autobusowych...

W najbli¿szym czasie nie nale¿y 
spodziewaæ siê te¿ poprawy 
stanu nawierzchni ulic w prze-
biegu linii tramwajowej. 

Zniszczone to-
rowiska w Gliwi-
cach pozostan¹ 
i bêd¹ irytowaæ 
kierowców.
Nie mo¿na usun¹æ ani szyn ani 
trakcji, poniewa¿ pozostaj¹ one 
w³asnoœci¹ spó³ki Tramwaje 
Œl¹skie. 
- Nie mo¿emy wykonaæ tej pra-
cy za spó³kê ani wbrew jej woli 
- wyjaœnia³ prezydent. 
Tramwaje te¿ tego w najbli¿szym 
czasie  nie zrobi¹ – bo nie maj¹ 
na to pieniêdzy, a jest to bar-
dzo kosztowna operacja. Mu-
simy liczyæ siê z tym, ¿e przez 
d³u¿szy czas zarówno tory jak i 
trakcja zostan¹. Jest to pewna 
uci¹¿liwoœæ. 

Nie do koñca precyzyjne okaza³o 
siê stwierdzenie prezydenta, ¿e 
autobus bêdzie porusza³ siê 
dok³adnie po tej samej trasie. 
Po tej samej ale tylko na tere-
nie Gliwic. Na granicy Gliwic i 
Zabrza konieczna bêdzie prze-
siadka z autobusu do tramwaju 
lub... do innego autobusu. 
Rozwa¿any jest równie¿ wariant 
z przed³u¿eniem trasy autobu-
su do Zabrza, ale wiadomo, ¿e 
bêdzie to rozwi¹zanie dro¿sze. 
W najbardziej prawdopodobnej 
wersji autobus bêdzie wiêc 
doje¿d¿a³ do zajezdni przy ul. 
Chorzowskiej. Tam bêdzie 
musia³ powstaæ mini punkt 
przesiadkowy. 

KZK GOP nie potrafi jeszcze 

okreœliæ czy po zast¹pieniu 
tramwaju autobusem, kontynu-
owanie podró¿y z przesiadk¹ 
bêdzie mo¿liwe na jeden bilet 
jednorazowy. 
Do tej pory za podró¿ tramwa-
jem linii 1 lub 4 z Gliwic do 
Zabrza trzeba by³o zap³aciæ 
3,00 z³ (bilet normalny). Po li-
kwidacji po³¹czenia koszty prze-
jazdu do Zabrza wzrosn¹ do 
co najmniej 4 z³ (w przypadku 
biletu godzinnego). Oczywiœcie, 
aby przemieszczaæ siê miêdzy 
tymi miastami mo¿na równie¿ 
korzystaæ z innych linii autobu-
sowych oraz poci¹gu, jednak 
dla bardzo wielu osób to tram-
waj by³ najszybszy i najbardziej 
wygodny.

Pytañ i w¹tpliwoœci w sprawie 
likwidacji tramwaju pojawia 
siê wiêc sporo. Odpowiedzi, 

Jedni likwiduja, 
drudzy inwestuja

które s³yszymy nie wszyst-
kich przekonuj¹ o s³usznoœci 
podjêtej decyzji. 
Oby za jakiœ czas nie okaza³o 
siê, ¿e nowa linia autobusowa 
jest nieekonomiczna i nieren-
towna (przecie¿ jednym z argu-
mentów za likwidacj¹ tramwajów 
by³a niewielka iloœæ pasa¿erów 
z nich korzystaj¹cych) i w zasa-
dzie nale¿y j¹ zlikwidowaæ, a z 
Wójtowej Wsi na dworzec mo¿na 
dostaæ siê innymi liniami. 

Mo¿e najciekawsze w kwestii 
likwidacji linii tramwajowej jest 
to, ¿e sprawa któr¹ od kilku 
miesiêcy ¿y³o miasto, która 
bulwersowa³a mieszkañców, z 
której t³umaczy³ siê prezydent 
- nie wzbudzi³a zainteresowania 
wiêkszoœci radnych, mimo i¿ do 
Biura Rady Miejskiej wp³yn¹³ 
protest podpisany przez kilka 
tysiêcy mieszkañców. 

- W radzie miejskiej nie 
znalaz³a siê grupa radnych, 
która wyst¹pi³aby z wnioskiem 
o zorganizowanie referendum 
– przyzna³ prezydent.

Nina Drzewiecka   

Konferencji prasowej prezydenta Frankiewicza towarzyszyło ogromne 
zainteresowanie ze strony lokalnych mediów. 

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jak siê dowiedzieliœmy, 
6 radnych (M. Bere-
zowski, M. Kopa³a, J. 
Wieczorek, M. Jaœniok, 
Z. Goliszewski i L. Cu- 
ry³o) zg³osi³o wniosek 
dotycz¹cy przeprowa-
dzenia konsultacji  
w sprawie  likwidacji 
tramwaju.  Niestety, 
zdecydowali siê na to 
ju¿ po podjêciu decyzji 
przez KZK GOP.


