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Przyzwyczajeni do codziennego widoku kursujących po ulicach tramwajów i
autobusów reagujemy dopiero, gdy likwidowana jest kolejna linia, utrudniając
nam i innym życie. A przecież komunikacja miejska to wcale nie tak stary
wynalazek. Na świecie pierwszy tramwaj konny uruchomiono w 1832 r. w
Nowym Jorku, a już w 1853 r. - w Paryżu. Na ziemiach polskich najwcześniej
komunikacja tramwajowa pojawiła się w Warszawie w 1866 r.

P

ierwsze pomysły stworzenia w przemysłowej części Górnego Śląska
sprawnej sieci transportu miejskiego pojawiły się około 1880 r., zanim
jednak cały obszar konurbacji oplotła gęsta sieć torów tramwajowych,
uruchomiono jedną linię: z Gliwic przez Zabrze, Królewską Hutę
(Chorzów) i Bytom do Piekar. 27 maja 1894 r. parowy tramwaj
wąskotorowy (rozstaw kół 785 mm) firmy Kramer & Co
zainaugurował przejazd na tej trasie. Od tej głównej linii w
poszczególnych miastach poprowadzono linie lokalne,
najczęściej obsługiwane trakcją konną. Nie inaczej było w
Bytomiu, skąd od Pogody, przez ul. Katowicką, Boulevard
(pi. Kościuszki) i ul. Dworcową tramwaj dochodził do
dworca Kolei Górnośląskiej. Cztery lata później linie
tramwajowe na Górnym Śląsku zostały zelektry
fikowane. W tym też czasie uruchomiono połączenie
Bytomia przez Rudzką Kuźnicę z
Zabrzem (linia 5), a wkrótce też przez
Łagiewniki do Piaśnik (linia 7) i z
Łagiewnik do Lipin (linia 17).
Zmiana trakcji na elektryczną
zbiegła się też ze zmianą
operatora, którym została
*
spółka akcyjna Schlesische
Kleinbahn (Śląskie Kolejki).
Jej siedzibą w 1.1899- 1004
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był Bytom. Jak z każdą
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techniczną nowinką
tramwaje górno
śląskie

nie miały łatwo. Lobby furmańskie, które przez
kilkadziesiąt lat blokowało doprowadzenie do
Bytomia linii kolejowej, także w przypadku
tramwaju stawiało swoje veto (tak było np. w
Szarleju), odpływu klientów z przedmieść do
centrum obawiali się kupcy.
Na dodatek na rozwijającej się sieci
tramwajowej dochodziło do nieuni
knionych wypadków. Jako ciekawostkę
warto w tym miejscu wspomnieć o
dwukrotnym incydencie z udziałem dyre
ktora generalnego spółki Graffliche
Schaffgotsch Werke dr Bernharda
Stephana: 16 stycznia 1905 r. przy
przejeździe przez tory tramwa-jowe w
pobliżu szombierskiego pałacu, konie
ciągnące sanie zostały spłoszone przez
•nadjeżdżający tramwaj i sanie się
przewróciły, pięć lat później pod
wiaduktem szombierskim przewód
jezdny spadł na konia i powóz, którym
jechał dyrektor. W obu wypadkach dr
Staphanowi nic się nie stało.

W 1908 r. władze Bytomia zaczęły myśleć o własnej sieci
tramwajowej, łączącej centrum miasta z podmiejskimi
gminami - zwłaszcza Miechowicami i Dąbrową Miejską. W
tym celu utworzono spółkę „Beuthener Strafienbahn
G.m.b.H.", która jeszcze przed zatwierdzeniem projektów i
uzyskaniem koncesji, rozpoczęła przy okazji remontu
nawierzchni ulic układanie torowisk. Co ciekawe o „normalnym" rozstawie 1435 mm.
Szczegółowe projekty wykonała firma Siemens-SchuckertWerke, jednak umowę na budowę i eksploatację linii
podpisano zfirmąEisenbahnbau-Gesselschaft Becker & Co z
Berlina. W czerwcu 1912 r. miasto otrzymało koncesję na
budowę linii z Rynku do Miechowic, z odgałęzieniami: wzdłuż
ul. Piekarskiej oraz z Karbia do Dąbrowy Miejskiej. Koncesja
obejmowała wyłącznie ruch osobowy (pierwotnie planowano
także transport towarów) i była ważna na 90 lat. 28 sierpnia
1912 r. z udziałem burmistrza Georga Briininga rozpoczęto
prace ziemne, a już rok później, 23 listopada 1913 r.,
uruchomiono regularne kursowanie tramwajów miejskich.
Tramwaje bytomskie miały początkowo dwie linie. Linia nr 1
wiodła z Rynku ul. Jainty i Wrocławską do Karbu i Miechowic,
a z powrotem ul. Wrocławską i fragmentem Piekarskiej do pi.
Kościuszki i Gliwicką na Rynek. Linia 2 z ul. Piekarskiej
prowadziła do Karbu i Dąbrowy Miejskiej.
Na potrzeby bytomskiej spółki tramwajowej zbudowano na
końcu ul. Piekarskiej zajezdnię (Depot).
Do Miechowic tramwaje jeździły w odstępach 15-minutowych,
a bilet kosztował 25 fenigów. Konduktor wagonu silnikowego
dawał sygnały odjazdu, przechodził też przez wagon
sprzedając bilety. Na przystanku końcowym musiał
przewietrzyć wagon i odkurzyć wnętrze. Pełniąc służbę
konduktor musiał mieć: portfel na pieniądze, bileterkę,
ołówek kopiowy, klucz do drzwi wagonu, szczypce do
kasowania biletów, zegarek, 5 marek w bilonie, gwizdek, kwity
rozliczeniowe, szmatkę i dźwignię do przekładania zwrotnic,
czyli wajchę. Obowiązywał go w czasie pracy zakaz spożywania
alkoholu i palenia papierosów.
W okresie międzywojennym rozbudowano bytomską
miejską sieć tramwajową o nowe odcinki: do Rokitnicy
(1925 r.), Wieszowy (1926 r.), kopalni „Orzeł Biały" (1927 r.) i
Helenki (1928). W czasie II wojny światowej rozpoczęto
pertraktacje na temat połączenia spółki Bytomskie Tramwaje
Miejskie z Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Górnego
Śląska (VBO). Jednak żadne z nich nie chciało być wchłonięte
przez konkurencję i odrębność Bytomskich Tramwajów
Miejskich przetrwała do końca wojny.
W lipcu 1945 r. całą sieć tramwajową na Górnym Śląsku i w
Zagłębiu podporządkowano przedsiębiorstwu „Koleje
Elektryczne Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego" z przymusowym
zarządem państwowym Ministerstwa Ko
munikacji. Tak skończyły się chlubne dzieje
Bytomskich Tramwajów Miejskich. ° ^
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