
Prawie dwieœcie komentarzy na naszym forum internetowym, kilkadziesi¹t listów,   
dawno ¿aden temat nie rozpali³ tak bardzo naszych Czytelników, oburzonych 

Co dalej z

Tramwaje ju¿ dawno powin-
ny znikn¹æ z Gliwic. Nasze 
miasto dla 2 linii nie bêdzie 
sponsorowaæ okolicznych 
gmin. Do tego dochodzi 
fatalny stan torowisk nie-
sprawne zwrotnice, czêste 
wykolejenia i krytyczny stan 
taboru. Niegospodarnoœæ 
osób zarz¹dzaj¹cych tramwa-
jami jest du¿a, jako przyk³ad 
mogê podaæ niesprawny 
system ³¹cznoœci Erricson, 
na który firma wyda³a grube 
pieni¹dze. 
Niskopod³ogowe solarisy z 
powodzeniem zast¹pi¹ zde-
zelowane tramwaje, osoby 
starsze i niepe³nosprawne 
nie bêd¹ mia³y problemów z 
wsiadaniem, a oszczêdnoœci 
bêd¹ ogromne

***
(...) Tramwaje i tak s¹ uprzy-
wilejowanym monopolist¹, 
nie startuj¹ do przetargów na 
obs³ugê linii bo ju¿ dawno by 
ich nie by³o. KZK GOP czepia 
siê prywatnych przewoŸników 
a na tramwaje przymyka oko

***
Ze wzglêdu na brud nie korzy-
stam z tego œrodka transpor-
tu. Od urodzenia mieszkam 
na ul. Daszyñskiego i wolê do 
pracy jechaæ autobusem 624. 
Ludzie, te tramwaje by³y chy-
ba sprz¹tane w poprzedniej 
epoce!

***
Nie bêdê dop³aca³ do tego 
z³omu [tramwaje] z moich 
podatków, a tym bardziej do 
tych, co je¿d¿¹ po Zabrzu i Ka-
towicach. Jeœli nie s¹ rentow-
ne a tylko straty przynosz¹ to 
zlikwidowaæ, a w ich miejsce 
niech je¿d¿¹ autobusy. Chyba 
¿e staæ nas na odnowienie 
taboru i wznowienie lub utwo-
rzenie nowych linii ale bez 
dop³acania do linii i taboru 
miast oœciennych - niech one 
same sobie radz¹.

***
Od razu powiem, ¿e POPIE-
RAM LIKWIDACJÊ TRAMWA-
JU!
A teraz dlaczego:
1. Trasa przebiegu tramwaju 
jest kropl¹ w morzu potrzeb 
mieszkañców tego miasta - w 
19 wieku mia³a jakiœ sens, bo 
dowozi³a ludzi do pracy poza 
centrum ale teraz ? Ludzie 
korzystaj¹ z tramwaju tylko 
dlatego, ¿e jest to KWESTIA 
PRZYZWYCZAJENIA i tyle - z 
powodzeniem mog³y by ten 
krótki odcinek zast¹piæ nowo-
czesne - ekologiczne autobu-
sy.
2. Zauwa¿yliœcie ile skrzy- 
¿owañ w mieœcie ma idio-
tyczny uk³ad tylko dlate-
go, ¿e biegn¹cy tramwaj 
uniemo¿liwia inn¹ organizacjê 
ruchu? (np. ul. Wieczorka).
3. Sk¹d wiedza, ¿e miasto, 

(...) Jak twierdzi Pan Prezydent 
komunikacja tramwajowa na tle 
innych alternatywnych œrodków 
transportu (przede wszystkim 
autobusów) generuje wy³¹cznie 
straty, poci¹gaj¹c tym samym 
za sob¹ olbrzymie koszta utrzy-
mania czy tez modernizacji 
istniej¹cych linii. 
No có¿, na chwile obecn¹, na 
pewno tak, niechciany i zanie-
dbywany przez kilka dekad 20-
-30 letni œl¹ski tabor nie mo¿e 
siê broniæ. Bo niby czym? Ka¿dy 
widzi w jakim stanie s¹ te wa-
gony. Gdyby jednak nie dobra 
wola i samozaparcie ludzi któ-
rym przez lata zale¿a³o na utrzy-
maniu œl¹skich tramwai … ju¿ 
dziœ mieszkañcy Zabrza i Gliwic 
mogliby tylko wspominaæ popu-
larne, czerwone 105-ki. Pomi-
mo kilkukrotnych prób likwidacji 
czy wprowadzenia powa¿nych 
ograniczeñ w kursowaniu na 
terenie Gliwic tramwajów, 
mieszkañcy zawsze wykazywali 

wiêcej rozwagi opowiadaj¹c siê 
za utrzymaniem na terenie gmi-
ny linii tramwajowych. 
Ale przecie¿ i komunikacja au-
tobusowa w Gliwicach (PKM 
Gliwice) jeszcze 10 lat temu 
nie rozpieszcza³a komfortem 
podró¿nych. Z chwila gdy au-
tobusy zosta³y objête „opiek¹” 
przez UM w Gliwicach, wszyst-
ko potoczy³o siê piêknie i ³atwo. 
Pieni¹dze za³atwi³y wszystko a 
zajezdnia przy ulicy Chorzow-
skiej sta³a siê modelowym 
przedsiêbiorstwem.
Czy nie mo¿na w ten sam spo-
sób podejœæ do tramwaju?. 
Pocz¹tkowo na pewno spora 
inwestycja zwi¹zana z wpom-
powaniem niema³ych œrodków 
w nowy tabor i odbudowê 
infrastruktury sieciowo-toro-
wej bêdzie dla miasta du¿ym 
obci¹¿eniem… nie mniej w 
perspektywie czasu z ca³¹ 
pewnoœci¹ siê to op³aci. 
Nic nie stoi na przeszkodzie 

mog¹ siê ,,pochwaliæ” wiekowe 
25- letnie gliwickie tramwaje, 
a¿ strach pomyœleæ jak bêdzie 
wygl¹da³ ten ekologiczny auto-
bus za kilka lat.

***
Jestem zwolennikiem tramwa-
jów. S¹ one o wiele lepszym 
œrodkiem komunikacji ni¿ au-
tobus i to moim zdaniem w 
ogóle nie podlega jakiejkolwiek 
dyskusji.
Nale¿y iœæ w kierunku nie tyl-
ko utrzymania tych 2 linii ale 
otwieraæ nowe.
Oczywiœcie, ¿e nale¿y zmo- 
dernizowaæ zarówno tabor jak i 
szyny. I to wszystko z pomoc¹ 
œrodków UE mo¿na zrobiæ, tyl-
ko trzeba chcieæ i wzi¹æ siê do 
roboty (…).  A najwa¿niejsze 
chcieæ zrobiæ coœ dla rozwoju 
naszego miasta i co wa¿ne dla 
jego mieszkañców.
Przysz³oœci¹ s¹ w³aœnie tram-
waje a nie autobusy.

***
Czyta³am, jak pewnie tysi¹ce 
gliwiczan artyku³ w gazecie na 
temat likwidacji tramwajów w 
Gliwicach.
Jestem tym zbulwersowana i 
zniesmaczona postêpowaniem 
„naszego” p. prezydenta. Je-
stem mieszkank¹ Gliwic od 21 
lat. Przyjecha³am do tego mia-
sta z po³udnia kraju. W moim 
rodzinnym mieœcie nie ma tram-
wajów i mo¿e dlatego tak bar-
dzo zauroczy³y mnie tutejsze. 
Jak tylko zaczê³am poznawaæ 
te miasto, to na pierwszym 
miejscu by³a ul. Zwyciêstwa i 
sun¹ce po niej czerwone tram-
waje. To przecie¿ coœ niesamo-
witego ¿e wsiadaj¹c do tego 
œrodka lokomocji w Gliwicach 
z ma³ymi przesiadkami mo¿na 
bez ma³a dojechaæ a¿ do 
D¹browy Górniczej, zwiedzaj¹c 
przy okazji du¿¹ czêœæ Œl¹ska. 
Jest prawd¹, ¿e tabor nie jest 
mo¿e najczystszy i stan tech-
niczny te¿ pozostawia du¿o do 
¿yczenia, ale zamiast kopaæ 
le¿¹cego nale¿a³oby mo¿e 
próbowaæ jakoœ pomóc. Z tego 
co siê s³yszy „na mieœcie” 
to p. prezydent ogromne 
pieni¹dze ³o¿y na komunikacjê 
autobusow¹ - dlaczego? Pan 
Bóg raczy wiedzieæ. Te autobu-
sy owszem s¹ ciche, ³adne bo 
s¹ NOWE. Po parunastu latach 
u¿ytkowania te¿ bêd¹ wygl¹daæ 
jak obecne tramwaje (….) 
A mieszkañcy ulic Chorzowskiej, 
Zabrskiej? Tramwaj to najszyb-
sze po³¹czenie z centrum mia-
sta. Jak wszêdzie zaczn¹ jeŸdziæ 
autobusy, to udusimy siê w 
spalinach a miasto zakorkuje 
siê totalnie. Nawiasem mówi¹c 
tramwaje to te¿ tradycja, coœ 
co istnieje ju¿ setkê lat, wpisa-
ne w œl¹ski krajobraz jak szyby 
kopalniane, czy jeden cz³owiek 

ma to zniweczyæ???? !!!! Czy 
naprawdê spo³eczeñstwo nie 
ma nic do powiedzenia?? Mia-
sto to ludzie i trzeba siê liczyæ z 
ich zdaniem. 

***
Co to jest KZK GOP? To sztucz-
na firma, dziêki której Katowice 
mog³y dostawaæ najwiêcej kasy 
na swoje linie. Proszê popatrzeæ 
ile kursuje nowych tramwajów 
po Katowicach, a ile jest w Gli-
wicach? Poza tym, co rusz to 
wymieniaj¹ na nowe elementy 
torowiska. Sk¹d na to kasa? 
W³aœnie z naszych podatków. 
A proszê zobaczyæ czy gliwickie 
tramwaje maj¹ niskopod³ogowe 
wagony! Nie maj¹ i d³ugo mieæ 
nie bêd¹, jak w³adze Gliwic 
nie podejm¹ decyzji o tym, by 
odejœæ od tego tworu KZK GOP. 
Po co utrzymywaæ tak¹ firmê 
która szkodzi spo³eczeñstwu. 
Poza tym uwa¿am ¿e tramwaje 
to jest ekologia i czystoœæ.

***
Kolejny raz p. prezydent próbu-
je poddaæ pod ogóln¹ dyskusjê 
temat likwidacji tramwajów 
,,bo czas mu sprzyja‘” i szu-
ka usprawiedliwienia. Tram-
waj przestanie jeŸdziæ ulic¹ 
Zwyciêstwa, poniewa¿ bêdzie 
budowana DTŒ na prze³omie 
2009/2010 - mo¿e póŸniej .. a 
tramwaj bêdzie doje¿d¿aæ tylko 
do dworca kolejowego w Gliwi-
cach.

***
Ja nie rozumiem jak mo¿na 
likwidowaæ coœ co jest dobre 
(dla ludzi) i przede wszystkim 
ekologiczne. Tyle siê prze-
cie¿ teraz mówi o ochronie 
œrodowiska, broni siê wycinki 
drzew,budowy autostrad w par-
kach narodowych itd... Nasz 
kraj to jest naprawdê biedny-
,wszystko sami niszczymy lub 
robi¹ to za nas nasi przedsta-
wiciele w³adzy. (...) Nawet tram-
waje które s¹ w mieœcie d³u¿ej 
od w³odarzy tego miasta te¿ 
maj¹ byæ zlikwidowane? Bo co? 
Bo s¹ brudne? A kto je brudzi? 
Takie mamy spo³eczeñstwo, 
niedouczone i niestety brud-
ne. Sami sobie brudzimy. Taka 
prawda. W Niemczech budowa-
ne s¹ nowe linie tramwajowe z 
myœl¹ o czystym powietrzu ale 
w Gliwicach mamy oddychaæ 
spalinami z samochodów i au-
tobusów. O ile mi wiadomo to 
¿aden z nowych,piêknych au-
tobusów nie jeŸdzi na pr¹d a 
jakiekolwiek paliwo by nie by³o, 
to zawsze pozostawi po sobie 
spaliny. U nas nie ma m¹drych 
ludzi do rz¹dzenia. Przykre ale 
prawdziwe. Ka¿dy patrzy na in-
teres nie widz¹c cz³owieka.

Opublikowane głosy w dyskusji pochodzą z forum www.rynkowy.pl. Są one wyłącznie 
opiniami Czytelników i w żaden sposób nie odzwieciedlają poglądów Redakcji.

odrzuci³o jak¹œ unijn¹ kasê i 
przeznaczy³o j¹ na Podium? 
To bzdura - Podium jest fi-
nansowane z zupe³nie innej 
puli ni¿ hipotetyczne remonty 
torów.
4. Tramwaj w Gliwicach i 
innych miastach aglome-
racji jest zarz¹dzany przez 
Tramwaje Œl¹skie, które OD 
LAT NIE INWESTUJ¥ W ICH 
MODERNIZACJÊ. Przez d³ugie 
lata by³y firm¹ pañstwow¹ i 
mia³y gdzieœ inwestycje. Teraz 
te¿ maj¹ w powa¿aniu - ³ataj¹ 
dziury i to siê nie zmieni.
5. Zastanawiam siê, jaki 
wp³yw ma prezydent na Tram-
waje Œl¹skie? Bior¹c pod 
uwagê, ¿e miasto ma niewiel-
ki pakiet udzia³ów.
6. Ilu z Was klê³o jad¹c samo-
chodem po zdezelowanych 
torowiskach np. na moœcie 
Chorzowska-Zabrska?
7. Zastanawialiœcie siê, dla-
czego tramwaje w Gliwicach 
s¹ stare i niewymieniane na 
niskopod³ogowe? Dlatego, 
¿e to wykluczone przy obec-
nych torowiskach - inne nie 

pojad¹.
8. Mo¿e tak odrzuciæ emocje 
i zastanowiæ siê, czy czasem 
nas - mieszkañców tego 
miasta nie wmanewrowuje 
siê w problemy Tramwajów 
Œl¹skich, które ca³¹ winê za 
lata zaniedbañ zrzucaj¹ dziœ 
na innych. Moim zdaniem 
ulotki widoczne w mieœcie 
maj¹ taki cel - „to nie my 
jesteœmy winni tylko prezy-
dent lub jeszcze ktoœ”
9. Pamiêtam czasy kiedy po 
Pszczyñskiej jeŸdzi³ tramwaj. 
Od dawna go nie ma i nikt 
dziœ nie dostrzega jego bra-
ku.
10. Na koniec ekologia - czy 
uwa¿acie, ¿e pr¹d, który 
zu¿ywa tramwaj powsta³ na 
drodze „ekologicznego proce-
su”? Póki nasze elektrownie 
s¹ wêglowe - o ekologii nie 
mo¿e byæ mowy.
11. Uwa¿am, ¿e Gliwice to 
miasto z potencja³em - czas 
tramwaju by³ w 19 wieku - te-
raz warto daæ szansê innym 
rozwi¹zaniom.

ZLIKWIDOWAĆ

UTRZYMAĆ z³o¿enia wniosków do Unii Eu-
ropejskiej o dofinansowanie 
modernizacji wybranych odcin-
ków sieci. Wystarczy jedynie 
polityczna œwiadomoœæ i zgo-
da - wówczas nawet œrodki na 
takie inwestycje znajd¹ siê w 
miejskim bud¿ecie. ¯eby jed-
nak samorz¹dowcy i politycy 
przekonali siê o po¿ytkach 
p³yn¹cych z takich inwestycji 
jak opisana powy¿ej, niezbêdne 
jest lobbowanie na rzecz tram-
wajów! A przecie¿ to w³aœnie w 
wielu europejskich krajach do 
których tak bardzo chcemy siê 
upodabniaæ stawia siê na ten 
charakterystyczny œrodek miej-
skiego transportu. 

Nie ma co ukrywaæ faktów, na 
tle autobusów w zat³oczonych 
miastach XXI wieku na pewno 
s¹ one zdecydowanie lepszym 
i funkcjonalnym rozwi¹zaniem. 
W ostatnich latach równie¿ 
w wielu miastach Polski dy-
namicznie stawia siê na ten 
w³aœnie œrodek transport, 

powa¿nie bierze siê tak¿e pod 
uwagê budowê nowych sieci. W 
Krakowie, Poznaniu, Warszawie 
siê op³aca. No ale w Gliwicach 
ju¿ nie?

***
W dzisiejszych realiach tramwa-
je w Zabrzu i Gliwicach nadal po-
winny jeŸdziæ!. Powinniœmy w tej 
kwestii patrzeæ przysz³oœciowo. 
Pamiêtajmy o tym ze ³atwo jed-
na pochopn¹ decyzj¹ zniszczyæ 
i zlikwidowaæ fundamenty trady-
cji. Jak¿e jednak pracoch³onny 
i trudny jest projekt budowy 
nowego, nie trzeba nikomu 
uœwiadamiaæ! Nie pozwólmy by 
jedna nieprzemyœlana decyzja 
w³adz miasta poci¹g³a za sob¹ 
realizacje innych chorych, cza-
sem obarczonych prywatnym 
interesem pomys³ów.

***
Solarisy? To chyba ¿art. Ju¿ 
teraz PKM ma z nimi bardzo 
du¿e problemy a nie maj¹ na-
wet po³owy tego sta¿u, którym 


