Kolejny
krok
w
kierunku
alternatywnego
połączenia
Katowic z Tychami. Pierwszy
przetarg w ramach „Kolej+”
PKP PLK ogłosiły postępowanie przetargowe dla projektu
dotyczącego
odtworzenia
alternatywnego
połączenia
pasażerskiego Katowic z Tychami przez katowickie dzielnice
Kostuchna i Murcki. To jeden z czterech ogłoszonych do tej
pory przetargów w Polsce, a jednocześnie pierwszy z obszaru
GZM w ramach Programu „Kolej+”.
Ogłoszone przez PKP PLK postępowanie dotyczy opracowania
dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
w ramach projektu pn.: „Przygotowanie alternatywnego
połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice
Ligota linią kolejową nr 142”.
– Bardzo się cieszymy, że pierwszy z przetargów dotyczący
zgłoszonych przez nas projektów zostaje ogłoszony już niecały
miesiąc po podpisaniu umów – mówi Wojciech Dinges, pełnomocnik
zarządu GZM ds. transportu szynowego.
– Opracowanie dokumentacji projektowej dla Katowic, czyli dla
linii kolejowej 142, będzie bardzo ważne dla planowanego w
przyszłości uruchomienia tam regularnego ruchu kolejowego w
ramach Kolei Metropolitalnej. W międzyczasie powstaną budowane
przez PKP PLK przystanki pasażerskie na tej linii, co jest
ważne z punktu widzenia pełnienia funkcji objazdowej przez
linię 142 podczas prac modernizacyjnych na linii kolejowej 137
z Ligoty do Tychów, gdzie będzie m.in. dobudowywana druga para
torów dla ruchu aglomeracyjnego – tłumaczy Wojciech Dinges.
Zakres przetargu obejmuje m.in. przygotowanie koncepcji
programowo przestrzennej (KPP), przygotowanie szczegółowej

dokumentacji projektowej oraz projektu budowlanego, a także
wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Projekt obejmuje dokończenie rewitalizacji istniejącej linii
kolejowej nr 142 Katowice Ligota – Tychy oraz zwiększenie
bezpieczeństwa ruchu kolejowo-drogowego poprzez budowę
skrzyżowań dwupoziomowych i likwidację przejazdów kolejowodrogowych.
Oferty w ramach przetargu można składać do 10 lutego. Czas
przewidziany na opracowanie kompletnej dokumentacji to 32
miesiące od podpisania umowy. Wartość projektu „Przygotowanie
alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice
Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142” jest wyceniana
na około 143 mln zł netto.
Przypomnijmy, że umowy na realizację projektów w ramach
rządowego Programu „Kolej+” podpisano 5 grudnia ubiegłego
roku. W sumie z obszaru Metropolii zakwalifikowano wszystkie
ze zgłoszonych sześciu inwestycji, dzięki którym zostanie
odbudowanych,
pasażerskiemu

rozbudowanych lub przywróconych ruchowi
ok. 100 km torów, a także powstanie 14

przystanków osobowych.
Łączna wartość zgłoszonych z obszaru GZM projektów to niemal
1,5 mld zł. Ponad 317 mln zł to kwota, jaką GZM zapewniła
swoim gminom na poczet wkładu własnego.
Kolej Plus w GZM. Umowy na 100 km torów podpisane

Materiały raz użyte do budowy
lodówki mogą być wykorzystane
ponownie
Wiedzą o tym uczestnicy międzynarodowego projektu CIRCULAR
FOAM dotyczącego gospodarki obiegu zamkniętego dla pianki
poliuretanowej (PU) z wycofanych z eksploatacji lodówek oraz
budownictwa.
Na własne oczy mogli się o tym przekonać w czasie wizyty
studyjnej w zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego spółki BIOSYSTEM SA w
Bolęcinie k. Chrzanowa. Można tu zobaczyć, jak wygląda
przygotowanie i przetworzenie zużytych lodówek na jednej z
najnowocześniejszych linii technologicznych.
Recykling starych lodówek jest bardzo istotny. Niepotrzebny
sprzęt, który nie trafi do zakładów przetwarzania stanowi duże
zagrożenie dla ludzi i środowiska ze względu na zawarte w nim
substancje niebezpieczne, w tym gazy. Na linii technologicznej
są one w bezpieczny sposób utylizowane.
Jak wygląda rozbiórka lodówki?
Przetwarzanie starych lodówek i odzyskanie z nich cennych
surowców, takich jak miedź, stal i tworzywa sztuczne, nie jest
łatwe. Aby było to możliwe, zakłady przetwarzania muszą
spełniać najwyższe standardy, zarówno środowiskowe, jak
i bezpieczeństwa pracy.
Proces „rozbiórki” lodówki zachodzi w ściśle określonym
trybie. Zanim lodówka trafi do „rozdrobnienia” i nastąpi
odzysk surowców należy również ręcznie lub mechanicznie
pozbawić ją niektórych części, które mogą uniemożliwić lub
zanieczyścić proces technologiczny (są to między innymi kabel
zasilający, zawartość lodówki oraz kompresor).

Odzysk pianki poliuteranowej
W zakładzie w Bolęcinie odzyskiwana jest również pianka
poliuretanowa (PU), używana w lodówkach jako materiał
izolacyjny. Po usunięciu z lodówki, z pianki usuwane są gazy,
a następnie rozdrobniony materiał zostaje poddany sprasowaniu,
aby na końcu trafić do spalarni jako paliwo RDF. Obecnie
sposób przetwarzania i zagospodarowywania pianki uniemożliwia
jej ponowne użycie.
Aktualnie zakład w Bolęcinie jest jednym z sześciu zakładów w
Polsce, które przetwarzają zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny w postaci lodówek.
O projekcie
Celem projektu CIRCULAR FOAM jest wypracowanie rozwiązań,
które pozwolą na ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych,
jakimi są pianki poliuretanowe, bez szkody dla środowiska.
W skład realizującego projekt konsorcjum wchodzą podmioty
zaangażowane w ten proces na wszystkich jego etapach.
Sprawdzane w projekcie rozwiązania zostaną zastosowane w
trzech regionach pilotażowych: w Nadrenii Północnej-Westfalii,
w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i w regionie Wielkiego
Amsterdamu. Ich wyniki będą zawierały zalecenia dla dalszego
powielania w Europie.
Adres strony internetowej projektu: Circular Foam (circularfoam.eu)

https://metropoliagzm.pl/wp-content/uploads/2023/01/VIDEO-2022
-12-09-13-21-47.mp4
https://metropoliagzm.pl/wp-content/uploads/2023/01/VIDEO-2022
-12-09-13-25-07.mp4
https://metropoliagzm.pl/wp-content/uploads/2023/01/VIDEO-2022
-12-09-13-27-32.mp4

Wspólne kolędowanie w święto
Trzech Króli na Pszczelniku
W imieniu Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Rafała Piecha
serdecznie zapraszamy na wspólne kolędowanie, które odbędzie

się w piątek, 6 stycznia 2023 r. (święto Trzech Króli) od
godziny 17.00 na lodowisku Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji „Pszczelnik”.
Zapraszamy mieszkańców miasta, gości i wszystkich tych, którzy
chcą, aby ten piękny tradycyjny obyczaj kolędowania nie
zaginął i był okazją do spotkania pokoleń.
Wszyscy kolędnicy, którzy przybędą na nasze kolędowanie mogą
liczyć na kubek:
grzańca,
gorącej czekolady
lub gorącego barszczyku
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy lubią wspólne
śpiewanie i dobrą zabawę
Będziemy razem śpiewać
najpiękniejsze kolędy i pastorałki.
Wstęp wolny!
autor: Rafał Jakoktochce (Biuro Prasowe UM)

„22 opowiadania” i gawęda
„Jacy Ślązacy?” – zaproszenie
na wieczór autorski Łukasza
Zimnocha
Zapraszamy do Biblioteki Centralnej przy alei Sportowców 3, w
poniedziałek 9 stycznia o godzinie 17:00 na spotkanie
autorskie z Łukaszem Zimnochem. W trakcie spotkania autor
książki wygłosi gawędę „Jacy Ślązacy?”.

Zapowiedź autora:
„Życiowymi autostradami poruszają się pieniądze, popularność i
pozycja. Gdzieś nieopodal na drogach polnych można spotkać
przyjaźń, pogodę ducha i prostotę spraw najważniejszych. W
moim życiu krzyżują się autostrady i polne drogi. Co na nich
spotkałem? Z kim rozmawiałem? Co mnie uradowało, a co
zasmuciło? Moje „22 opowiadania to” rachunek sumienia
człowieka dojrzałego.
Wstępem do lektury niech będzie gawęda: „Jacy Ślązacy?” –
stanowiąca próbę odpowiedzi jakie największe zalety i wady
mamy my Ślązacy”.
Serdecznie zapraszamy.
autor: Rafał Jakoktochce (Biuro Prasowe UM)

GZM sfinansuje w 2023 roku
prawie
100
połączeń
kolejowych
za
ponad
20
milionów złotych
W rozkładzie jazdy na 2023 r. Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia dofinansuje 94 połączenia kolejowe, realizowane
przez Koleje Śląskie, w tym wszystkie pociągi kursujące między
Bytomiem i Gliwicami.
Wśród finansowanych połączeń, 36 dotyczą relacji BytomGliwice, 22 Katowice-Gliwice, 24 Tychy Lodowisko-Katowice, a
12 Tychy Lodowisko-Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.
–

Podtrzymujemy

nasze

zaangażowanie,

jeśli

chodzi

o

finansowanie połączeń kolejowych na terenie Metropolii – mówi
Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM. – Zależy nam na tym, aby
sieć połączeń kolejowych między największymi miastami
Metropolii była jak najbardziej „gęsta”. Chodzi nie tylko o
to, by mapa sieci kolejowej była jak najbardziej rozbudowana,
choć i w tym zakresie podejmujemy starania, ale również o to,
żeby pociągi na tych trasach jeździły jak najczęściej, zarówno
w godzinach szczytu, jak i poza nimi – dodaje Kwitek.

Maksymalna planowana kwota dotacji z budżetu GZM to 20,9 mln
zł. To rekordowa kwota. W 2022 r. Metropolia wydała na
finansowanie dodatkowych 104 połączeń 17 milionów złotych.
Wyższa kwota wynika ze wzrostu kosztów. Nieco mniejsza liczba
połączeń spowodowana jest brakiem możliwości realizacji
połączeń na trasie Katowice-Sławków w dotychczasowym
przebiegu, co jest związane z pracami remontowymi
zaplanowanymi przez spółkę PKP PLK.

Finansowane przez GZM połączenia pozwalają nie tylko na szybki
dojazd, ale również wygodne przesiadki. Na przykład podróż z
Bytomia do Wrocławia i Berlina możliwa jest tylko z jedną,
krótką przesiadką w Gliwicach. Dogodne skomunikowania obejmują
również inne połącznia z Gliwic na osi wschód – zachód. Dzięki
sfinansowanym połączeniom, również pasażerowie z Gliwic,
Zabrza czy Tychów mogą korzystać z przesiadek w Katowicach.

W stronę Kolei Metropolitalnej
Finansowanie dodatkowych połączeń to nie jedyne działanie
Metropolii zmierzające do budowy Kolei Metropolitalnej. GZM
wspólnie z miastami pozyskała sfinansowanie kolejowych
inwestycji w ramach rządowego programu Kolej Plus. Umowy na
realizację tych inwestycji zostały podpisane w grudniu
ubiegłego roku.
Ułatwienia w podróżowaniu po Metropolii to również Metrobilety
oraz bilet 24h+kolej, które uprawniają do poruszaniu się
wszystkimi środkami transportu publicznego (koleją,
autobusami, trolejbusami i tramwajami). To elementy wspólnej
taryfy Kolei Śląskich i ZTM.

MIPIM 2023: Metropolia i
Województwo
Śląskie
zapraszają na wspólne stoisko
Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
organizują wspólne stoisko na Międzynarodowych Targach
Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2023, z którego będą mogli
skorzystać
przedstawiciele
jednostek
samorządu
terytorialnego oraz firmy z branży nieruchomości. Wydarzenie
odbędzie się w dniach 14-17 marca 2023 r.
W ramach stoiska będzie możliwość promocji swojej oferty
inwestycyjnej oraz skorzystania ze wspólnej przestrzeni
wystawienniczej o łącznej powierzchni 126 m kw. Zgłoszenia do
udziału w targach należy nadsyłać do 11 stycznia br. na adres:
gospodarka@slaskie.pl
Szczegółowe informacje dot. naboru i warunków uczestnictwa
znajdują się w załącznikach na stronie Invest in Silesia –
TUTAJ.
To już kolejny raz, kiedy Metropolia zaprezentuje swoje atuty
na wspólnym stoisku z Województwem Śląskim. Targi MIPIM to
największa w Europie impreza wystawiennicza, na której
spotykają się decydenci i uczestnicy międzynarodowego rynku
inwestycji i nieruchomości. To znakomita okazja by w jednym
miejscu spotkać liczących się inwestorów i przedstawicieli
wszystkich
obszarów
tematycznych
związanych
z
nieruchomościami.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia aktywnie uczestniczy w
wydarzeniach społecznych, gospodarczych, naukowych i
kulturalnych, aby promować potencjał całego swojego obszaru.
Efektem tych działań są m.in. rankingi czy analizy
gospodarcze, w których coraz częściej pod uwagę brany jest
całościowy obszar GZM, nawet jeśli publikacja dotyczy tylko

jednego z miast związku metropolitalnego. Przykładem takiej
publikacji jest raport ABSL, który dotyczył sektora
nowoczesnych usług w Katowicach z uwzględnianiem ich kontekstu
metropolitalnego.

Metropolia
rozpoczyna
realizację budowy velostrad.
Ogłoszono pierwszy przetarg
Metropolia ogłosiła przetarg na opracowanie szczegółowej
dokumentacji technicznej dla velostrad, planowanych w ramach
Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych. To efekt porozumienia,
które w 2022 roku Metropolia zawarła z miastami w sprawie
realizacji tej inwestycji rowerowej.
Budowa Velostrad GZM jest jednym ze strategicznych działań
podejmowanych we współpracy z miastami Metropolii. Mają one
pełnić głownie funkcje transportową zapewniając bezpieczny
przejazd do pracy, szkoły, instytucji w ramach jednego miasta
lub pomiędzy miastami.
Planowane przebiegi velostrad zostały wytyczone przez
Metropolię we współpracy z miastami członkowskimi. Łącznie
powstanie 8 velostrad o długości ok. 120 km. Ten katalog nie
jest zamknięty. Trwają ustalenia dotyczące kolejnych
przebiegów.

Przetarg zakłada przygotowanie
koncepcji dla czterech velostrad
KATOWICE – SOSNOWIEC
Długość: 9,7 km
Trasa tej velostrady ma przebiegać od katowickich Bulwarów
Rawy, w okolicy ul. Bankowej, przez tereny na wschód od drogi
ekspresowej S86, aż po centrum Sosnowca. Koniec trasy został
przewidziany przy parku Dietla, nieopodal ul. Żeromskiego.
KATOWICE – TYCHY
Długość: 14 km
Koncepcja tego odcinka zakłada przebieg trasy z Giszowca,
przez Murcki, do tyskiego Czułowa wzdłuż drogi krajowej nr 86.
Planowane jest obejście Murcek od strony wschodniej i
ominięcie gęstej zabudowy Czułowa poprzez rowerową obwodnicę,
w pewnym oddaleniu od zabudowań. Od strony zakończenia
velostrady w Tychach w planie jest stworzenie bezkolizyjnego
przejścia nad DK44 i połączenie z siecią miejskich dróg
rowerowych, w tym powiązanie z tyskim Rynkiem. Od strony
katowickiego Giszowca wariantowo przewidziano połączenie z
Velostradą nr 6 relacji Katowice (Brynów – Giszowiec) –
Mysłowice.
KATOWICE – MYSŁOWICE
Długość: 9,1 km
Droga rowerowa rozpocznie się w Katowicach-Brynowie, będzie
biegła wzdłuż nieczynnej linii kolejowej nieopodal doliny
Trzech Stawów i w dalszym biegu przez dzielnicę Giszowiec.
Następnie w kierunku miasta Mysłowice będzie przebiegać wzdłuż
ulicy Mysłowickiej, docierając do granicy z Mysłowicami i
dalej wzdłuż ul. Mikołowskiej, aż do rejonu ronda Rotmistrza
Pileckiego (os. Ćmok). Rozpoczęcie prac budowlanych na terenie

Katowic jest planowane na II kwartał 2023 r.
Przypomnijmy, 20 grudnia GZM podpisała dwie pierwsze umowy
dotyczące dofinansowania budowy velostrady w przebiegu
Katowice – Mysłowice, realizowanej w ramach dużego projektu o
nazwie Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych. Trasa, o której
mowa, w pierwszej kolejności połączy dwie katowickie
dzielnice, Brynów z Giszowcem.
SOSNOWIEC – CZELADŹ – BĘDZIN – DĄBROWA GÓRNICZA
Długość: 16,9 km
Kontynuacją trasy z Katowic mają być odgałęzienia do kolejnych
miast Zagłębia Dąbrowskiego. Koncepcja zakłada wykorzystanie
terenu po kolei piaskowej w Sosnowcu i Czeladzi, a następnie
Będzinie i Dąbrowie Górniczej. Pod uwagę brane jest też
poprowadzenie jej wzdłuż S86, a później DK94. Tak czy inaczej
– dojedziemy nią do Dąbrowy Górniczej.

Co należy uwzględnić w koncepcji?
Rozwiązania, które znajdą się w koncepcji technicznej
velostrad, mają stanowić plan dla przyszłych projektów m.in.
architektoniczno-budowlanych, zagospodarowania terenu,
technicznych.
Realizacja koncepcji technicznych dla czterech velostrad
zakłada również wykonanie wszelkich uzgodnień własnościowych
oraz z zarządcami sieci naziemnych, nadziemnych i podziemnych.
Wykonawca dokumentacji będzie także musiał przedstawić
rozwiązania przejścia tras w punktach newralgicznych i
kolizyjnych, takich jak skrzyżowania z drogami publicznymi,
przejścia przez rzeki czy linie kolejowe. Do zadań wykonawcy
będzie też należało przedstawienie rozwiązań występujących
ryzyk w zakresie geodezyjnym i dysponowania nieruchomościami,
urbanistyki oraz planowania przestrzennego.
Koncepcja

powinna

uwzględniać

kwestie

bezpieczeństwa

i

wyposażenia, związane z infrastrukturą towarzyszącą, jak np.
barierki ochronne, miejsca obsługi rowerzystów, preferowane
rozwiązania ochrony rowerzysty przez zastosowanie „zielonej
bariery” czy też wymagane oświetlenie drogi rowerowej. Przy
projektowaniu należy unikać rozwiązań, które mogą stanowić
bariery dla osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązania w tym
zakresie mają podlegać uzgodnieniom z Powiatową Radą ds. Osób
Niepełnosprawnych.
W ramach prac nad dokumentem
konsultacje społeczne.

przewidziane

są

również

Termin składania ofert w przetargu mija 30 stycznia 2023 roku.
Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy wyłoniony
oferent będzie miał 10 miesięcy na przygotowanie koncepcji.
W przyszłym roku kolejny przetarg
W I kwartale 2023 planowana jest organizacja przetargu na
wykonanie koncepcji technicznych kolejnych velostrad:
KATOWICE – SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – CHORZÓW – BYTOM –
PIEKARY ŚLĄSKIE
TARNOWSKIE GÓRY – BYTOM
KATOWICE- SOSNOWIEC- MYSŁOWICE (wzdłuż Przemszy)
Metropolia wyznacza standardy inwestycji rowerowych
„Ramowy program realizacji metropolitalnych dró
g rowerowych w
obszarze GZM” jest podstawowym dokumentem, który określa
zasady i tryb realizacji dróg rowerowych o funkcji
transportowej i o znaczeniu ponadlokalnym. Przedstawia
kierunki rozbudowy dróg, których zadaniem jest stworzenie
sieci połączeń o charakterze transportowym.
Dokument wyznacza także podział zadań przy realizacji tych
inwestycji pomiędzy GZM a gminami na trasie ich przebiegu.
Bardzo ważnym elementem jest wzmocnienie roli społecznej na

etapie przygotowania inwestycji. Gminy, które przyjęły program
realizacji metropolitalnych dróg rowerowych, zobowiązują się
do konsultowania rozwiązań projektowych z organizacjami
pozarządowymi. Mają też obowiązek stosowania opracowanych
przez Metropolię standardów i wytycznych kształtowania
infrastruktury rowerowej.
Metropolia angażuje się finansowo w budowę nowych dróg
rowerowych o znaczeniu transportowym.
Pierwszym elementem jest budowa velostrad, ale ramowy program
jest znacznie szerszy. Jego celem jest wdrożenie wspólnego
programu rozbudowy dróg rowerowych, dzięki czemu powstanie
spójna sieć.
Umożliwi to maksymalne wykorzystanie potencjału transportowego
prowadzonych inwestycji rowerowych w poszczególnych gminach.
Przydatne linki:
Warunki przetargu: miniPortal (uzp.gov.pl)
120 km Velostrad w GZM. Miasta GZM wchodzą w etap realizacji
pierwszych czterech dróg – Metropolia GZM
Rower usprawni codzienne podróże po Metropolii. Oto założenia
programów – Metropolia GZM

„W Metropolii. Biznes”
ostatni numer biuletynu

–
w

2022 roku
Pojawił się ostatni w tym roku numer kwartalnika „W Metropolii. Biznes”.
Zapraszamy do lektury informacji o tym, co działo się w gospodarce GZM w IV
kwartale 2022 roku.
W tym numerze przeczytacie m.in. o projektach wspierających atrakcyjność
inwestycyjną Metropolii czy funduszach europejskich dla regionu na najbliższe
lata.

Magazyn w wersji polskiej i angielskiej dostępny jest poniżej:
W Metropolii. Biznes – Nr 4/2022_PL
In Metropolis GZM. Business – No. 4/2022 ENG
Biuletyn „W Metropolii. Biznes” to kwartalnik prezentujący informacje o
gospodarce, rynku pracy, edukacji i nauce, oraz o jakości życia w GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii.
Jest to projekt Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy GZM,
realizowany wspólnie z Departamentem Marki i Komunikacji Marketingowej.

Prof.
Maria
Kamargianni:
Londyński system transportu
publicznego jest wzorem do
naśladowania
Planowanie zrównoważonego transportu w miastach było tematem
wykładów, które jesienią tego roku poprowadziła prof. Maria
Kamargianni z University College of London. Zajęcia
zorganizowała Akademia WSB, przy dofinansowaniu ze środków

Metropolii. W rozmowie z nami, prof. Kamargianni tłumaczy, jak
organizować transport zbiorowy, aby odpowiadał potrzebom
różnych grup społecznych.

Proszę nam powiedzieć, jak wygląda Pani codzienna podróż po
Londynie. Jakie pojazdy wybiera Pani najczęściej?
Prof. Maria Kamargianni: – Chodzenie jest
dla mnie opcją
numer jeden, jeśli pozwala na to odległość. Zwłaszcza w
centralnym Londynie otoczenie jest miłe i bezpieczne, a
chodzenie jest przyjemne. Gdy w grę wchodzi dłuższy dystans,
preferuję autobus i ridehailing [usługi do zamawiania
transportu samochodowego – przyp. red.]. Kiedy dziesięć lat
temu przeprowadziłam się do Londynu, najczęściej korzystałam z
metra. Jednak gdy zaszłam w ciążę, znacznie zmniejszyłam
częstotliwość korzystania metra ze względu na niską jakość
powietrza na stacjach.
Łączenie różnych środków transportu wielu ludziom kojarzy się
z wielkomiejskim stylem życia – czymś, co jest modne, ale nie

ma kluczowego znaczenia w życiu codziennym, zwłaszcza gdy
mieszka się w małym lub średnim mieście. Czy nie mają racji?
– Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wpływa na
to kilka parametrów. Ogólnie widzimy, że posiadanie lub
korzystanie ze zrównoważonych środków transportu jest uważane
za trend lub styl życia w niektórych grupach. Niektórzy
obywatele posiadają lub korzystają z samochodów elektrycznych
albo rowerów i hulajnóg elektrycznych, ponieważ rzeczywiście
wierzą, że mogą ograniczyć swój wpływ na środowisko; inni
posiadają lub wykorzystują takie pojazdy, by się wyróżnić lub
pokazać,
że
korzystają
z
najnowszych
osiągnięć
technologicznych.
Wielokrotnie podkreśla Pani w swoich przemówieniach, że
transport powinien być rozwijany tak, by zaspokajać potrzeby
wszystkich ludzi. Czy to w ogóle możliwe?
– Trudno jest zaspokoić potrzeby transportowe wszystkich.
Powinniśmy jednak dążyć do projektowania systemów i usług
transportowych, które mogą zaspokoić potrzeby jak największej
liczby osób, aby ograniczyć korzystanie z prywatnych
samochodów i zachęcić ludzi do wybierania bardziej
zrównoważonych form podróżowania. Ważne jest również, aby w
naszym planowaniu uwzględnić jak najwięcej różnych grup
ludności, na przykład osoby starsze, rodziny z dziećmi, osoby
z niepełnosprawnościami itd.
Z zewnątrz Londyn może być postrzegany jako wzór do
naśladowania w zakresie organizacji transportu publicznego.
Czy naprawdę jest tak dobrze, czy nadal nie jest idealnie?
– System transportu publicznego w Londynie jest rzeczywiście
bardzo dobrze zorganizowany i zaawansowany. Oczywiście
występują pewne problemy z opóźnieniami i zasięgiem – głównie
w zewnętrznych strefach Londynu. Zasadniczo jednak jest to
dobrze funkcjonujący system transportu publicznego zarówno dla
obywateli, jak i dla turystów odwiedzających miasto. Londyński

system transportu publicznego jest też wzorem do naśladowania
dla wielu miast na całym świecie.
Z kolei w Metropolii mamy dobrze rozwiniętą sieć dróg i
autostrad, które wciąż mocno się korkują. Mimo to, samochód
często pozwala dojechać do celu szybciej niż autobus albo
pociąg. Jak w takiej sytuacji przekonać mieszkańców do zmiany
przyzwyczajeń w zakresie mobilności?
– To skomplikowany temat. Autobusy i pociągi powinny być
fizycznie powiązane z innymi opcjami transportu, które mogłyby
obejmować pierwszy i ostatni etap podróży (na przykład
rowerami lub hulajnogami). W ostatnim czasie huby mobilności
stały się dość popularne. Ponadto autobusy i pociągi powinny
być połączone cyfrowo i zintegrowane z innymi rodzajami
transportu, na przykład w zakresie informacji dotyczących
planowania podróży multimodalnych, biletów i rezerwacji.
Jeżeli osiągniemy dobrą fizyczną i cyfrową integrację środków
transportu, łatwiej będzie konkurować z wygodą samochodu.
Chodzi również o to, w jaki sposób wykorzystujemy czas podczas
podróży. Osobiście wolę podróżować transportem publicznym,
nawet jeśli zajmuje to trochę więcej czasu, ponieważ mogę
wówczas pracować lub oglądać filmy albo wykonywać rozmowy
telefoniczne podczas podróży. Kiedy jadę samochodem, nawet
jeśli szybciej docieram na miejsce, muszę skupić się tylko na
drodze.
Metropolia ma też dość specyficzną strukturę, bo składa się
nie tylko z miast, ale także małych miasteczek i wsi. Co jest
największym wyzwaniem, aby na tak zróżnicowanym obszarze
wprowadzić ideę zrównoważonej mobilności w praktyce?
– Znalezienie zrównoważonych i opłacalnych ekonomicznie modeli
biznesowych oferujących usługi w zakresie mobilności, które
mogą konkurować z samochodami prywatnymi. Istnieje kilka
alternatywnych sposobów transportu, które są ekonomicznie
opłacalne w centrach miast, gdzie gęstość zaludnienia jest
wyższa. Natomiast nadal nie jest opłacalne z ekonomicznego

punktu widzenia, by usługi te były wykorzystywane do łączenia
obszarów miejskich i wiejskich. W takich przypadkach
obiecujące wydają się usługi takie jak transport reagujący na
zapotrzebowanie i carpooling, czyli współdzielenie samochodów.
Czy widzi Pani na horyzoncie jakieś przełomowe technologie,
które mogą wkrótce poprawić mobilność miejską? My na przykład
skupiamy się na rozwiązaniach transportowych związanych z
wykorzystaniem dronów.
– Najbardziej przełomowym aspektem będzie dla mnie
wykorzystywanie najnowszych usług w zakresie mobilności i
zmiana sposobu podróżowania obywateli. To będzie prawdziwy
przełom. Drony są obiecujące w odniesieniu do konkretnych
usług, na przykład do celów medycznych i w sytuacjach
awaryjnych. Jednak szersze stosowanie dronów w sektorze
transportu towarowego przyniesie kilka efektów zewnętrznych,
jak np. zanieczyszczenie hałasem.

Prof. Maria Kamargianni zaliczana jest do najlepszych
ekspertów w dziedzinie transportu. W swojej pracy badawczej
zajmuje się obszarami zachowań podróżnych, nowymi usługami i

technologiami mobilności, modelowaniem transportu, analizą
systemów transportowych czy badaniami rynku.
Tematyka poruszana przez prof. Kamargianni jest spójna z
działaniami Metropolii, gdzie zrównoważony transport rozumiany
jest nie tylko jako podróże z punktu „A” do punktu „B”, ale
cały zestaw codziennych decyzji związanych z poruszaniem się
po mieście. To zarówno przemieszczanie się przy użyciu
różnorodnych środków komunikacji, jak transport zbiorowy,
rower czy podróże piesze, ale też sposób w jaki pracujemy,
spędzamy czas wolny i realizujemy podstawowe potrzeby
społeczne.
Efektem skutecznego wdrażania idei zrównoważonej mobilności
jest m.in. zmniejszenie ruchu samochodowego, ograniczenie
emisji zanieczyszczeń, udostępnienie większej przestrzeni dla
pieszych, a w konsekwencji – poprawa jakości życia w miastach.
Metropolia realizuje te działania poprzez projekty
inwestycyjne, jak budowa Kolei Metropolitalnej, wypożyczalni
rowerów miejskich i velostrad, ale też inicjatywy pokroju
Metropolitalnej Szkoły Prototypowania.
Wykłady z prof. Marią Kamargianni, które przeprowadzono w
październiku na Akademii WSB, zostały dofinansowane z
Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki. To program
skierowany do uczelni wyższych z obszaru GZM, którego celem
jest podnoszenie oferty naukowej i edukacyjnej. W ramach tego
działania od 2019 r. w Metropolii odbywają się zajęcia z
przedstawicielami takich uniwersytetów jak Stanford,
Cambridge, Harvard czy Oxford.
W 2022 r. program został poszerzony o kolejne obszary wsparcia
finansowego, kierowanego zarówno do uczelni, jak i studentów
oraz doktorantów.
Rozmawiał: Michał Nowak
Rozmowa ukazała się w grudniowym, 14. numerze magazynu „W
Metropolii”

Metrolinia połączy Rudziniec
z Gliwicami
1 stycznia ruszy nowa Metrolinia. Autobusy oznaczone numerem
M106 kursować będą między Gliwicami a Rudzińcem.
To pierwsze z połączeń obsługiwanych przez ZTM, które obsłuży
gminę Rudziniec.
Linia będzie kursować przez cały tydzień od wczesnych godzin
porannych do późnych godzin wieczornych, w dni robocze w
godzinach szczytu co pół godziny, poza szczytem – co godzinę.
W dni wolne od pracy autobusy kursować będą co dwie godziny.
W gminie Rudziniec autobusy zatrzymywać będą się w Rudzińcu,
Rudnie, Bojszowie i Kleszczowie. W Gliwicach, w wybranych
kursach zapewni dojazd do strefy ekonomicznej i parku
logistycznego w Brzezince.

Metrolinie
Metrolinie

to

uruchamiane

regularnie

od

maja

2021

r.

połączenia autobusowe. Ich zadaniem jest zwiększenie
dostępności oferty komunikacyjnej i usprawnienie podróży w
miastach i gminach, przez które przebiegają, do czasu
uruchomienia Kolei Metropolitalnej.
Więcej o nowej metrolinii przeczytasz w komunikacie ZTM:
Rudziniec, Gliwice – uruchomienie linii metropolitalnej M106 –
ZTM Komunikaty (metropoliaztm.pl)

