
Promoting electric public transport Trofrey
Notatka prasowa: Pierwszy Europejski Dzien Trolejbusowy w Gdyni, 18.09.2010

18 wrzesnia 2010 roku po raz pierwszy obchodzony bedzie w Gdyni Europejski Dzien Trolejbusowy.
Obchody poswiecone popularnym "trajtkom"sa elementem projektu

TROLLEY, który jest wspólfinansowany w ramach europejskiego programu "Europa Centralna".
CelemProgramujest wspieraniewspólpracymiedzynarodowejpomiedzykrajami tej czesci Europy.
Wiecej informacji na ten temat znajduje sie na stronie www.centraI2013.eu.

Projekt TROLLEY ma na celu promocje trolejbusów jako czystego i najbardziej ekonomicznego
srodka transportu w miastach i regionach Europy Centralnej. W oparciu o swe bogate doswiadczenie,
dziewieciu partnerów projektu TROLLEY z szesciu krajów Europy Centralnej - Eberswalde i Lipsk
(Niemcy), Gdynia i Uniwersytet Gdanski (polska), Szeged (Wegry), Brno (Czechy) oraz Parma
(Wlochy), poszukiwac bedzie mozliwosci odblokowania ogromnego potencjalu trolejbusów by
przeksztalcic system transportowy z "napedzanego paliwem" na "elektromobilnosc". Partnerstwo to
obejmuje 25% wszystkich trolejbusów, jak równiez 30% linii trolejbusowych aktualnie funkcjonujacych
na obszarze Europy Centralnej.

TROLLEY rozpoczal sie 1 lutego 2010 i potrwa do stycznia 2013 roku. Jest to najwiekszy projekt
programu Komisji Europejskiej "INTERREG Europa Centralna", z budzetem 4,2 mln EUR, z czego 3,2
mln EUR to wklad Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).

17 wrzesnia, w piatek, uczniowie Szkoly Podstawowej nr 10 w Gdyni Chylonii udadza sie na rowerach
do zajezdni Przedsiebiorstwa Komunikacji Trolejbusowej by na miejscu zapoznac sie z ewolucja jaka
w Gdyni przeszly trolejbusy. Jeszcze kilka lat temu na tle nowoczesnych niskopodlogowych
autobusów gdynskie trolejbusy mogly wygladac na schylkowy podsystem komunikacji miejskiej,
jednak wladze Gdyni swiadome ich walorów ekologicznych podjely dzialania zmierzajace do
unowoczesnienia komunikacji trolejbusowej.

Równiez 17 wrzesnia w siedzibie SP 10 na ul. Morskiej odbedzie sie otwarcie galerii zdjec trolejbusów
pochodzacych z miast partnerskich projektu TROLLEY. Nalezy podkreslic, ze 1-y Europejski Dzien
Trolejbusowy obchodzony bedzie w kilku miastach europejskich.

18-go wrzesnia w sobote w godz. 9 - 13 bedzie kursowal zabytkowy trolejbus Saurer na specjalnej linii
miedzy Dworcem Gl. a Wezlem Franciszki Cegielskiej. Numer linii (67) nawiazuje do szescdziesiatej
siódmej rocznicy komunikacji trolejbusowej w Gdyni - trolejbusy rozpoczely funkcjonowanie w Gdyni
wlasnie 18 wrzesnia 1943 roku.

Od godz. 14 w Parku Rady Europy rozpocznie sie festyn rodzinny "Mama, Tata i Ja" organizowany
przez MOPS Gdynia, gdzie jedna z atrakcji bedzie wlasnie zabytkowy trolejbus. Festyn
wspólfinansowany jest w ramach projektu systemowego ze srodków Unii Europejskiej (Europejski
Fundusz Spoleczny).

Ponadto, od 18-go wrzesnia do konca br. po gdynskich ulicach bedzie jezdzil trolejbus z reklama
Pierwszego Europejskiego Dnia Trolejbusowego.

"Mówiac o nowoczesnym miescie trzeba rozwijac transport miejski
najwyzszej jakosci, propagujac technologie przyjazne srodowisku. W Gdyni
takim rozwiazaniem jest nowoczesna komunikacja trolejbusowa, która
konsekwentnie rozwijamy wykorzystujac srodki europejskie" - powiedzial Wojciech Szczurek,
prezydent Miasta Gdyni.
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