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PETYCJA
w sprawie: zaprzestania działań mających na celu likwidację sieci tramwajowej w Gorzowie Wlkp. 
oraz przyjęcia długoletniego planu rewitalizacji i rozwoju sieci tramwajowej w Gorzowie Wlkp.

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zaniechanie działań mających na celu likwidację sieci 
tramwajowej w naszym mieście. Z wielkim oburzeniem, niedowierzaniem i smutkiem przyjęliśmy 
doniesienia medialne, w których najważniejsi decydenci deklarują całkowitą rezygnację nie tylko z 
jednego z najznamienitszych obok Katedry, Spichlerza, gorzowskich Artystów i Sportowców 
symboli miasta, ale także z najbardziej ekologicznego, ekonomicznego, najszybszego i 
najpojemniejszego środka komunikacji.

Po pierwsze tramwaj jest najszybszym środkiem komunikacji wewnątrzmiastowej z sukcesem i 
gracją omijającym korki przewożąc znaczne ilości pasażerów. Na chwilę obecną Gorzów jest w 
czołówce polskich miast pod względem ilości wydzielonego torowiska oraz prędkości osiągalnej 
przez tramwaje. Obecnie żaden inny środek lokomocji w postaci prywatnego samochodu, taksówki 
czy miejskiego autobusu nie daje takiego komfortu. Tym samym powoduje realne zmniejszenie 
„korków” oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach miejskich co wiąże się nie tylko z 
oszczędnościami powiązanymi z budową i remontami dróg ale i wydatkami na ochronę zdrowia 
związaną z leczeniem ofiar wypadków samochodowych. „Bimby” z powodzeniem mijają setki czy 
tysiące samochodów dziennie, których kierowcy wściekają się na kolejne czerwone światło czy 
innych użytkowników dróg. 

Po drugie tramwaj jest jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu. Nie wydziela 
żadnych spalin które mają negatywny wpływ nie tylko na cenne ludzkie zdrowie ale także niszczą 
elewacje zabytkowych kamienic i kościołów. Tramwajom nie mogą się równać nawet najnowszej 
generacji autobusy  spełniające wyśrubowane normy emisji spalin czy też nawet autobusy 
hybrydowe. Przy obecnej technologii budowy i eksploatacji wagonów oraz torowisk tramwaje nie 
są też źródłem drgań i hałasów towarzyszących przejazdowi kawalkady samochodów czy 
kilkunasto tonowych autobusów.

Po trzecie tramwaje doskonale wpisują się w zabudową przestrzenną miasta. Wiele miast docenia tą 
zaletę ograniczając komunikację w centrum do transportu szynowego. W miastach takich jak Praga 
„bimby” z powodzeniem  przejeżdżają przez bramy kamienic i podwórka zabytkowych budynków. 
Inne miejscowości z powodzeniem realizują deptaki w ciągach trakcji tramwajowej tym samym 



ożywiając centra swoich miast.

Tym samym chcielibyśmy zaprotestować przeciwko serwowaniu mijających się z prawdą 
informacji w lokalnych mediach przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz 
Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji na temat kosztów zakupu wagonów tramwajowych, 
budowy nowych torowisk, remontów już istniejących, kalkulacji ekonomicznych (podawanie 
nieprawdziwych kosztów funkcjonowania sieci tramwajowej, manipulowania faktami i cenami przy 
porównywaniu tramwaju do autobusu), które mają na celu wprowadzenie w błąd gorzowian. 
Klasykiem stała się już wypowiedź pana prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka, sugerująca, że jeden z 
proponowanych częściowo niskopodłogowych tramwajów jest modernizacją 30stoletniego wagonu, 
gdy tak naprawdę jest to fabrycznie nowa konstrukcja. Godnym potępienia jest też praktyka mająca 
na celu uniemożliwienie wypowiedzenia się lokalnej społeczności nt. kręgosłupa miasta lansowana 
przez jednego z radnych.

Tą petycją chcielibyśmy zwrócić się do Państwa o ponowne przemyślenie, przeanalizowanie i 
zmianę swojego stanowiska dotyczącego likwidacji sieci tramwajowej w Gorzowie Wlkp. oraz 
przyjęcie długoletniego planu rewitalizacji i rozwoju komunikacji szynowej w naszym mieście.
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