
e-maili, blisko tysi¹c g³osów oddanych w ankiecie Informatora Rynkowego – ju¿ 
pomys³em likwidacji linii tramwajowej w Gliwicach.

tramwajem?
Prawie 1000 g³osów oddano 
w naszej ankiecie internetowej 
(www.rynkowy.pl). 
Zwolennicy utrzymania tram-
waju w Gliwicach stanowi¹ 
mia¿d¿¹c¹ wiêkszoœæ – 814 
g³osów (88%). Tylko 113 in-
ternautów (12%) godzi siê na 
po¿egnanie z tym œrodkiem 
zbiorowej komunikacji.

Internauci 
chc¹ tramwaju

List skierowany do Prezyden-
ta miasta Gliwice, Pana Zyg-
munta Frankiewicza przede 
wszystkim ma zwróciæ uwagê 
na rolê, jak¹ tramwaj powi-
nien pe³niæ w transporcie pu-
blicznym.

Jako Stowarzyszenie 
zwracamy uwagê na 
niezidentyfikowan¹ politykê 
transportow¹ Gliwic. Suge-
rujemy równie¿ przyjêcie i 
konsekwentne przestrze-
ganie za³o¿eñ polityki 
zrównowa¿onego rozwoju 
transportu. Jest ona zaleca-
na przez regionalny program 
operacyjny Województwa 
Œl¹skiego jako sprawa priory-
tetowa. 
Zrównowa¿enie to powin-
no przejawiaæ siê poprzez 
integracjê i rozwój ekologicz-
nych, zbiorowych form prze-
mieszczania, wdra¿anie sys-
temu Park&Ride w oparciu 
o trzon, jakim powinien byæ 
transport szynowy.

Bardzo istotnym zagadnie-
niem poruszanym w liœcie jest 
spojrzenie w³adz Gliwic na

problem tramwaju. Wskazuje-
my, ¿e aktualny przebieg linii 
tramwajowej jest nadal atrak-
cyjny oraz ¿e w jej pobli¿u 
powstaje wiele generatorów 
ruchu, np. „Focus Mall” czy 
osiedla mieszkaniowe w oko-
licy ul. Daszyñskiego – os. 
Glivia i os. Grunwaldzka. 

Problemem wp³ywaj¹cym na 
atrakcyjnoœæ tramwaju jest 
fakt wystêpowania po³¹czeñ 
autobusowych dubluj¹cych 
tramwaj (np. linia 280 oraz 
194 i 648 na trasie do za-
jezdni czy 6, 840 i 870 na 
trasie do Zabrza) oraz kiepski 
stan torowisk i taboru szyno-
wego. 
Dodatkowym czynnikiem 
zmniejszaj¹cym atrakcyjnoœæ 
tramwaju w Gliwicach jest 
koniecznoœæ dop³aty do bi-
letu miesiêcznego typu AT 
wzglêdem biletu typu A. 
Przy ma³o rozwiniêtej sieci 
te kilka z³otych potrafi byæ 
decyduj¹ce. W Liœcie zwraca-
my te¿ uwagê na koniecznoœæ 
wprowadzenia biletu typu 
ATP oraz biletów czasowych, 
bêd¹cych podstaw¹ funkcjo-

nowania systemów przesiad-
kowych.

Jako Stowarzyszenie Moje 
Miasto postanowiliœmy za-
pro- ponowaæ trzeci¹ drogê 
dla tramwaju w Gliwicach, 
jak¹ jest pocz¹tkowo niedu¿e 
i relatywnie tanie rozbudowa-
nie sieci daj¹ce przewidywany 
du¿y wzrost liczby pasa¿erów. 
Uwa¿amy, ¿e kierunkiem prio-
rytetowym jest nitka przez 
tereny Politechniki Œl¹skiej w 
stronê nowej hali „Podium”, 
o której wspomina³ raport 
Ernst&Young z 2007 roku 
bêd¹cy studium rozwoju sieci 
tramwajowej na Œl¹sku.
Kolejnym etapem by³aby roz-
budowa w stronê os. Gwardii 
Ludowej lub os. Kopernika i 
£abêd. Pozwoli³oby to znacz-
nie ograniczyæ ruch samocho-
dowy w rejonie poszczegól-
nych wydzia³ów oraz w ca³ym 
mieœcie.

W liœcie nawi¹zujemy do pro-
pozycji Pana Prezydenta, aby 
zbudowaæ szybki tramwaj 
na trasie £abêdy-Soœnica. 
Pytamy jednak, co siê rozu-

mie przez „szybki tramwaj”, 
jaka jest wizja trasy oraz 
czy zosta³o zlecone studium 
op³acalnoœci i wykonalnoœci 
tej inwestycji.

Uwa¿amy, ¿e w przypadku 
obs³ugi szynobusami mog³o- 
by to byæ bardzo dobre 
uzupe³nienie SKM, jednak 
niepe³ni¹ce tych funkcji, co 
tramwaj. Problemem mo¿e 
byæ du¿a pojemnoœæ takich 
szynobusów oraz dosyæ spora 
odleg³oœæ od g³ównych osiedli 
do magistrali kolejowej, co 
mo¿e byæ powodem niskiej 
czêstotliwoœci kursowania 
takiego pojazdu i niepolep-
szenia (a wrêcz pogorszenia) 
jakoœci transportu m.in. dla 
osiedla Kopernika. Uwa¿amy, 
¿e szybki tramwaj na takim 
odcinku powinien wje¿d¿aæ 
do œcis³ego centrum miasta.
Istotnym zagadnieniem po-
ruszanym w liœcie jest pro-
blem deptaka z tramwajem 
wzd³u¿ ulicy Zwyciêstwa. 
Pan Prezydent na ³amach 
„MSI” stwierdzi³, ¿e nie po-
trafi sobie wyobraziæ takiego 
po³¹czenia. 

W liœcie staramy siê pokazaæ 
na przyk³adach miast euro-
pejskich, ¿e jest to jak najbar-
dziej mo¿liwe. Przytaczamy 
przyk³ady deptaków z tram-
wajami z takich miast, jak 
Orleans, Brema, Brest, Brno, 
Chorzów, Montpellier, Porto 
czy wreszcie miasto partner-
skie Gliwic – Valenciennes.  
W tym ostatnim mieœcie hi-
storia tramwaju zaczê³a siê 
w podobnym okresie, co w 
Gliwicach – na prze³omie 
XIX i XX wieku. W latach 
szeœædziesi¹tych XX wieku 
transport szynowy zast¹piono 
tam w ca³oœci przez auto-
busy. Dopiero w 2001 roku 
powsta³ projekt przywrócenia 
linii tramwajowych, którego 
pierwsz¹ czêœæ zrealizowano 
w ci¹gu piêciu lat. W 2006 
roku ruszy³a na nowo pierw-
sza linia, sukcesywnie rozbu-
dowywana. Dodatkowo w tym 
roku ma siê zacz¹æ budowa 
drugiej linii.

Zwracamy równie¿ uwagê 
na fakt, i¿ rozwi¹zanie takie 
silnie kszta³tuje przestrzeñ 
miejsk¹.

Uwa¿amy, ¿e nie nale¿y 
zapominaæ o 115-letniej histo-
rii tramwajów w Gliwicach, któ-
re straci³y ju¿ jeden element 
œwiadcz¹cy o to¿samoœci, 
czyli Kana³ K³odnicki. 

Podkreœlamy te¿ fakt, i¿ na-
szym zdaniem Gliwice staæ na 
tramwaj, który jest symbolem 
wielkomiejskoœci, bogactwa i 
presti¿u.

Na koniec listu pytamy Pana 
Prezydenta o zaproponowany 
„stylizowany œrodek trans-
portu”, przestrzegaj¹c przed 
rozwi¹zaniem kiczowatym 
lub przesadnie zabytkowym 
– Gliwice staraj¹ siê byæ cen-
trum kulturalnym regionu, 
a co za tym idzie powinny 
skupiaæ siê na przyci¹ganiu 
mieszkañców innych miast 
konurbacji a nie turystów 
– powy¿sze rozwi¹zanie po 
prostu by do tego wizerunku 
nie pasowa³o.

Piotr Kasprzyk
Stowarzyszenie Moje Miasto

Redakcja Informatora Rynkowego odpowiadając na liczne prośby gliwiczan postanowiła umożliwić wyrażenie 
opinii mieszkańcom w tej kontrowersyjnej sprawie. Listy, na których będzie można składać podpisy zarów-
no ZA jak i PRZECIW likwidacji linii tramwajowej w Gliwicach, dostępne będą w redakcji oraz na stronie 
internetowej www.rynkowy.pl. Wszystkie zebrane listy przekażemy Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz 
Prezydentowi Gliwic na początku czerwca, kiedy to zapowiedziano debatę sesyjną w tej sprawie.

Streszczenie pisma dotycz¹cego przysz³oœci tramwajowej w Gliwicach skierowanego do  Prezydenta Gliwic Zyg-
munta Frankiewicza przez Stowarzyszenie Moje Miasto. Pismo zosta³o z³o¿one w Urzêdzie Miejskim 16 marca. Jego 
treœæ zosta³a równie¿ przes³ana do wiadomoœci radnych: Les³awa Dykacza, Zdzis³awa Goliszewskiego, Kajetana Gorni-
ga, Tadeusza Grabowieckiego, Micha³a Jaœnioka, Piotra Kosa, Jana Paj¹ka, Marka Pszonaka, Krystyny Sowy, Gra¿yny 
Walter-£ukowicz, Jaros³awa Wieczorka, Janusza £apiñskiego. 

Marzenia? Nie, to rzeczywistość, 
która mogłaby przecież kiedyś 
przybrać realne kształty również  
w Gliwicach. 
Tak tramwaj prezentuje się w Va-
lenciennes (zdjęcie po lewej), Gre-
noble i w Helsinkach.


