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Gdyńskietrolejbusynajlepsze wUniiEuropejskiej

ła odponad 70 lat.Dzięki temuznakomicie funkcjonuje tu ekologiczny transport.
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Brukseladoceniła staraniaGdyni,uznająceko logiczny transportmiejski za jedenznajlepszychunijnychprojektówregionalnych
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Dobudowywana jest też aparatura
elektroniczna, klimatyzacja, a wymon-
towywane są silniki spalinowe i zbior-
niki na paliwo. Koszt przebudowy: po-
niżej 50 procent ceny nowego pojazdu.

Obydwa unijne projekty dają dobre
warunki dostartu i rozwoju firmy w na-
stępnych latach. Jednym z celów jest za-
opatrzenie trolejbusów gdyńskich
wbardziejwydajnebaterie,pozwalające
na przejazd nawet 30 kilometrów, bez
zasilania z sieci. To umożliwiłoby do-
jazdy od pętli przy ul. Reja w Sopocie aż
dohaliErgoArena,znajdującejsięnapo-
graniczu Gdańska i Sopotu.

Niezwykłym zamierzeniem jest
odzyskiwanie energii elektrycznej
w gdyńskich trolejbusach. Dlatego pla-
nowana jest instalacja
superkondensatora - zasobnika zbiera-
jącego energię generowaną przez trolej-
busy podczas hamowania i możliwą
do jej ponownego użytkowania przez
inne pojazdy podłączone do trakcji. In-
stalacja zasobnika
superkondensatorowego będzie służyć
zatemznacznymoszczędnościomener-
gii elektrycznej.Korzyści są ewidentne.
Po pierwsze - mniej spalin, ponie-
waż trolejbusy nie używają silników
na paliwo kopalne. Ich silniki, elek-
tryczne, nie produkują też dwutlenku
węgla - gazu cieplarnianego, szkodzą-
cegoklimatowinaZiemi.Zezrealizowa-
nia projektu pt. „Rozwój proekologicz-
nego transportu publicznego naObsza-
rze Metropolitalnym Trójmiasta”
wynikają też korzyści gospodarcze. Mo-
dernizacja podstacji zasilających poz-
wala na rekonfigurację sieci trakcyjnej.

Korzyści dla klimatu, wynikające ze
zrealizowania gdyńskiego projektu,
miały niebagatelny wpływ na decyzję
jury w Brukseli. Tendencja unijna jest
jednoznaczna: kraje członkowskie mu-
szą ograniczać „produkcję” dwutlenku
węgla i spalin. Muszą znaleźć alterna-
tywne  źródło zasilania i jak najbardziej
zmniejszyć korzystanie z paliw pocho-
dzącychzsurowcówkopalnych.Atutem
Gdyni jest posiadanie sieci trolejbuso-
wej - już od ponad 70 lat. Miasto nie
musi jej budować, by rozwijać ekolo-
giczny transport miejski. Wszystko, co
teraz będzie najważniejsze, to wprowa-
dzanie nowoczesnych technologii.

A jeszcze w 2000 roku losy trolejbu-
sów się wahały. Kilka miast w Polsce
znichzrezygnowało.Dzisiajnaprzykład
reprezentanci Łodzi, Poznania czy Zie-
lonej Góry przyjeżdżają doGdyni i pod-
patrują, jak transport trolejbusowy
funkcjonuje.

Teraz Gdynia - miasto wchodzące
w skład aglomeracji trójmiejskiej, za-
mieszkaneprzezprzeszło250tysięcylu-
dzi - jako jedno z nielicznych w Polsce
posiada miejski transport trolejbusowy,
funkcjonujący w ramach zintegrowa-
nego systemu transportowego. Trolej-
busy jeżdżą też do Sopotu. Może
w przyszłości także do Gdańska.

Z inicjatywy działającego w tym mieś-
cie Polskiego Klastra Morskiego zro-
dził się pomysł utworzenia Narodo-
wej Platformy do spraw Polityki Mor-
skiej Rzeczypospolitej Polskiej.
W platformę miałby zostać prze-
kształcony Zespół Międzyministe-
rialny zajmujący się rządowym pro-
jektem polityki morskiej RP do 2020
roku. Taka propozycja została sfor-
mułowana podczas dyskusji poświę-
conej rządowemu projektowi doty-
czącemu wspomnianej polityki.

W skład Narodowej Platformy ds.
Polityki Morskiej Rzeczypospolitej
Polskiej weszliby: prezydent RP, par-
lament, rząd, samorząd terytorialny
i gospodarczy, przedsiębiorcy, samo-
rząd zawodowy, pracowniczy, szkoły,
uczelnie, instytuty naukowo-badaw-
cze oraz mieszkańcy.

Podczas debaty, jaka odbyła się
w Akademii Morskiej w Gdyni, prof.
Marek Grzybowski, prezes Zarządu
Polskiego Klastra Morskiego, powie-
dział, że ogromną wartością jest
stworzenie szerokiej płaszczyzny
społecznej na rzecz tworzenia pro-
gramu i realizacji polskiej polityki
morskiej.

- Chcemy mieć wpływ na jej opra-
cowania i deklarujemy wsparcie rea-
lizacji. Uczestnicy konsultacji spo-
łecznych i dzisiejszej debaty stworzyli
silną narodową platformę komunika-
cji między nauką, praktyką gospodar-
czą, samorządami i administracją.
A wszystkim chodzi o współdziałanie
na rzecz jeszcze skuteczniejszego
wykorzystania nadmorskiego poło-
żenia Polski.

Gdynia jest liderką
wkształtowaniupolity-
kimorskiej.Makon-
kretnepropozycje

Klaster
Morski

KazimierzNetka

Niekwestionowanymatutemnaszej
gospodarki jestdostępdomorza,
i trzeba towykorzystywać
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Zamieszkaj w Gdyni


