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- Panie Prezydencie 
wydawa³o siê, ¿e ostatecz-
na decyzja dotycz¹ca zlikwi-
dowania linii tramwajowej 
i zast¹pienia jej komuni- 
kacj¹ autobusow¹ nale¿eæ 
bêdzie do Rady Miejskiej. 
Tymczasem okazuje siê, 
¿e zapowiedzia³ Pan ju¿ 
z³o¿enie wniosku do KZK 
GOP w tej sprawie. Czyli, 
od pocz¹tku le¿a³a ona 
w Pana kompetencjach...

-  Nie wiem komu siê tak wy- 
dawa³o, ale wydawa³o siê Ÿle. 
Ta decyzja nie le¿y w moich 
kompetencjach. Gliwice w 1997 
roku przyst¹pi³y do KZK GOP 
i od tego momentu nie maj¹ 
uprawnieñ do organizacji trans-
portu publicznego na swoim te-
renie – ma je KZK GOP. Dlatego  
mo¿emy do tej instytucji tylko 
wnioskowaæ. Wnioski s¹ tam 
analizowane i albo uwzglêdniane 
albo nie. 
W sprawie tramwajów decydu- 
j¹cy g³os bêdzie mia³ KZK GOP, 
a œciœlej mówi¹c jego Zarz¹d. 
W jego sk³ad wchodzi 8 osób, 
które w g³osowaniu podejmuj¹ 
decyzje.
Dostajê, za przeproszeniem, 
g³upawe pisma, w których zarzu-
ca mi siê, ¿e k³amiê gdy mówiê, 
¿e to nie ja bêdê podejmowa³ 
decyzjê, bo przecie¿ jestem 
cz³onkiem Zarz¹du. 
Trzeba zrozumieæ, ¿e do KZK 
GOP mogê jedynie wyst¹piæ z 
wnioskiem, podobnie jak mo¿e 
to zrobiæ ka¿da gmina, ba, 
ka¿dy obywatel. Je¿eli chodzi 
o tramwaje w Gliwicach, mogê 
powiedzieæ, ¿e jako 1/8 Zarz¹du 
bêdê g³osowa³ za ich likwidacj¹ 
i w 1/8 ta decyzja zale¿y ode 
mnie. 

- Podczas spotkania 
poœwiêconego sprawie 
likwidacji linii tramwajowej 
przywo³ywa³ Pan g³ównie 
argumenty ekonomiczne...

- Argumentów jest bardzo du¿o   
i nie s¹ wy³¹cznie ekonomiczne 
- choæ te w³aœnie, s¹ bardzo sil-
ne i jednoznaczne.

- Co w takim razie 
przekona³oby Pana do 
pozostawienia tramwaju 

w Gliwicach?

- Proszê mi podaæ jakiekolwiek 
argumenty, oprócz takich czysto 
historyczno - emocjonalnych, 
bo ja takich nie znam.  Z jed-
nej strony mamy przyt³aczaj¹ce 
argumenty ekonomiczne, tech-
niczne, ekologiczne itp. A co po 
drugiej stronie? 

- Przecie¿ miasto anga¿uje 
siê w wiele inwestycji, rów-
nie¿ wymagaj¹cych sporych 
nak³adów finansowych... 

- Wszystkie s¹ sensowne, a ta 
jest bezsensowna.

- Zapewni³ Pan mieszkañ- 
ców, ¿e w przypadku 
zast¹pienia linii tram-
wajowej autobusem 
bêdzie to komfortowy, 
niskopod³ogowy pojazd. 
Jednak na obs³ugê tej no-
wej trasy KZK GOP bêdzie 
organizowa³ przetarg. Jak¹ 
mo¿na mieæ gwarancjê, ¿e 
na trasê trafi¹ nowoczesne 
autobusy a nie zdezelowany 
z³om z firmy, która zagwa-
rantuje najni¿sz¹ cenê?

- Pytanie jest bardzo trafne. 
Tê sprawê zaliczam do bardzo 
wa¿nych i powa¿nie traktujê 
swoje obietnice. Tego bêdê 
pilnowa³ i domaga³ siê od KZK 
GOP. Jestem po rozmowach, w 
których zapad³y wstêpne usta-
lenia dotycz¹ce obs³ugi tej tra-
sy. Specyfikacja przetargowa 
zostanie przygotowana w taki 
sposób, ¿e bêd¹ do niego do-
puszczone wy³¹cznie autobusy 
niskopod³ogowe. 

- Czy autobus pojedzie 
dok³adnie tak¹ sam¹ tras¹ 
jak tramwaj? Co z odcin-
kami jednokierunkowymi 
takimi jak na ul. Dolnych 
Wa³ów?

- Pojedzie. Nie chcê siê wy- 
powiadaæ za fachowców od 
organizacji ruchu i nie chcê 
przes¹dzaæ. Jestem jednak po 
kilku spotkaniach z Zarz¹dem 
Dróg Miejskich, na których zapro-
ponowano pewne rozwi¹zanie, 
które pozwol¹ na zachowanie 
przebiegu trasy. 

- Czy zast¹pienie linii tram-
wajowej autobusem wi¹¿e 
siê z rezygnacj¹ gminy 
z udzia³ów w spó³ce 
Tramwaje Œl¹skie?

- Nie. Jesteœmy akcjonariusza-
mi spó³ki i zlecanie danej fir-
mie us³ug lub nie, nie ma nic 
wspólnego z w³asnoœci¹. Gmi-
na nadal bêdzie posiada³a 4,6 
proc. udzia³ów, które dosta³a 
kilka lat temu. 

 - Mo¿e jednak z likwidacj¹ 
linii tramwajowej mo¿na 
by³o poczekaæ do 
rozpoczêcia budowy DTŒ? 
Naturaln¹ rzecz¹ by³oby 
wprowadzenie autobusowej 
komunikacji zastêpczej 
i wtedy mieszkañcy mieliby 
okazjê porównaæ oba œrodki 
lokomocji. Byæ mo¿e decy-
zja wzbudzi³aby wtedy mniej 
kontrowersji?

- Zgadzam siê. Nie dzia³am jed-
nak populistycznie. Dwa lata, 
przy optymistycznym za³o¿eniu,  
funkcjonowania tramwaju to 
bezpowrotny wydatek ok. 4 mln 
z³otych. Wyrzuconych w b³oto. To 
ró¿nica miêdzy dop³at¹ do tram-
wajów w stosunku do dop³aty 
do nowoczesnych autobusów. 
Za te pieni¹dze mamy gorsz¹ 
jakoœæ us³ugi i wiêksze koszty. 
Cytowani dwaj profesorowie, 
którzy mo¿e wysuwaj¹ dziwne 
wnioski, ale diagnozê mieli tak¹, 
¿e tramwaj w obecnym kszta³cie 
jest przestarza³y i wrêcz niebez-
pieczny. Przez dwa lata jeŸdzi³by 
wiêc po Gliwicach z³om, który 
jest zagro¿eniem.   W imiê cze-
go? ¯ebym mia³ lepszy wynik 
wyborczy jak wystartujê? To jest 
nieuzasadnione. 

- Taka decyzja to woda na 
m³yn opozycji...

- Nie bojê siê jej podj¹æ, nie dla-
tego, ¿e przewidujê jakiœ œwietny 
wynik wyborczy, tylko dlatego, 
¿e nigdy nie by³em przywi¹zany 
do tego stanowiska. Nie bêdê 
podejmowa³ dzia³añ tylko po to, 
¿eby byæ lepiej ocenianym czy 
postrzeganym. To by³oby nie-
uczciwe podejœcie do pe³nionej 
funkcji. Dlatego liczê siê z po-
litycznymi stratami, zarówno 

wizerunkowymi jak i innymi, ale 
to nie usprawiedliwia³oby kunk-
tatorstwa.

- Nie wierzê, ¿e nie mia³ Pan 
w  tej sprawie nacisków...

- Oczywiœcie. Naciski s¹ i s¹ 
one zaskakuj¹ce dlatego, ¿e 
niewspó³mierne do skali pro-
blemu. S¹dzê, ¿e Ci, którzy 
korzystaj¹ z tramwajów bêd¹ za-
dowoleni z tej zmiany. Nie mówiê 
o tej nielicznej grupie, która nie 
chce przyj¹æ do wiadomoœci, 
¿e autobus to dobra alternaty-
wa. Jestem w stanie zrozumieæ 
tramwajarzy, którzy czuj¹ siê 
zagro¿eni. 
Oczywiœcie, nie ca³a zajezdnia 
straci pracê ale jakieœ reduk-
cje mog¹ nast¹piæ. Zwolnionym 
oferujê mo¿liwoœæ przekwalifiko-
wania w PKM-ie na kierowcê au-
tobusu. Ale reszta? Reszta jest 
podejrzana. Zreszt¹ wszystko 
oka¿e siê po czasie. 

- Mówi¹c o kosztach 
modernizacji linii tramwa-
jowej przeciwstawia siê jej 
inwestycjê Podium...

- W przypadku Podium powstaje 
coœ co jest wyró¿nikiem Gliwic. 
Mamy problem z promocj¹ mia-
sta, Podium mo¿e nam pomóc.

- Z³oœliwi mówi¹, ¿e buduje 
Pan raczej swój pomnik.

- Akurat Podium, to nie by³ mój 
pomys³. A je¿eli chodzi o pomniki, 
to mam ju¿ parê, wiêc dziêkujê 
bardzo. Bardziej identyfikujê siê 
ze skrzy¿owaniem autostrad 
A1 i A4. Jak zaczyna³em swoj¹ 
pracê jako prezydent, to ¿adna 
z nich nie mia³a przebiegaæ 
przez Gliwice. Przyci¹gniêcie 
ich tutaj ma wiêc znaczenie hi-
storyczne i w znacznym stopniu 
przypisujê to sobie. Strefa, Opel 
- o to walczy³em. Z tym, ¿e to 
moje dzie³o akurat nikt nie po-
lemizuje. Pomników wiêc mi 
wystarczy. 

- Wróæmy do Podium...

- W sprawie Podium mia³em 
w¹tpliwoœci czy inwestycja 
jest warta a¿ takiego zachodu. 
Zg³asza³em to publicznie w sy-
tuacji, gdy zmieni³y siê relacje w 

I chcê i muszê
finansowaniu. Zapad³a jednak 
jednoznaczna decyzja na „tak”, 
wiêc budujemy. W dodatku 
mamy otrzymaæ z Unii dofinan-
sowanie w wysokoœci 140 mln 
z³. To gigantyczne pieni¹dze. 
W ostatnim czasie zg³osi³a siê 
do nas powa¿na organizacja 
gospodarcza. Przyjecha³a z 
Warszawy aby zaprezentowaæ 
ofertê jednej z wielkich, bardzo 
znanych firm, dotycz¹c¹ part-
nerstwa prywatno - publicznego 
przy budowie Podium. Inwesty-
cja przyci¹ga wiêc inwestorów i 
dziêki niej o Gliwicach na pewno 
bêdzie g³oœno.

W przypadku tramwajów wszyst-
ko jest ewidentne. To kosztow-
na zabawka, do której przez 
dziesi¹tki lat trzeba bêdzie 
dok³adaæ. I która, bêd¹c bardzo 
kosztown¹, jest bardzo ma³o 
u¿yteczna. Tramwaj ma sens 
tam, gdzie s¹ du¿e strumienie 

pasa¿erów. Na obecnym prze-
biegu nigdy takich strumieni 
nie bêdzie. Wydalibyœmy za to 
olbrzymie pieni¹dze.
Utrzymanie infrastruktury by³oby 
bardzo drogie, a zagro¿enia 
pozosta³y, ¿eby wspomnieæ tyl-
ko skrzy¿owanie na wysokoœci 
ul. Mickiewicza, Sowiñskiego i 
Daszyñskiego czy tzw. paj¹czka, 
przy dawnym kinie „Apollo”

Temat likwidacji tramwa-
jów wzbudza agresjê. Ludzie 
pos¹dzaj¹ mnie o ignorancjê, 
k³amstwa i inne dziwne rzeczy. 
Jednoczeœnie jest koszmarna 
niechêæ do zapoznania siê z 
faktami i argumentami. Nie 
chcê ¿adnej wojny na ochotnika, 
z tramwajami i ludŸmi, którzy 
lubi¹ tramwaj. Gdyby to mia³o 
sens, to niechby sobie jeŸdzi³o 
do koñca œwiata. 

- Dziêkujê za rozmowê

O kontrowersyjnej decyzji dotycz¹cej likwidacji linii tramwajowej z prezydentem 
Zygmuntem Frankiewiczem rozmawia Nina Drzewiecka 


