
w³aœciciela i przeprowadzenia 
pewnych inwestycji. Dzia³ania 
mia³y byæ szybkie. Niestety nie 
s¹. Jak sprawa zesz³a na ni¿szy 
szczebel, to zaczê³y siê spory 
miêdzy licznymi spó³kami ko-
lejowymi i podpisanie prostego 
porozumienia o zleceniu kon-
cepcji zagospodarowania dwor-
ca i jego otoczenia trwa bardzo 
d³ugo. Niestety, nie jesteœmy w 
stanie tego przyspieszyæ. 

- Obecnie najlepsz¹ 
promocjê zapewnia 

- Panie Prezydencie, 
w rozmowie z nami po 
og³oszeniu referendum, 
mam wra¿enie dosyæ 
emocjonalnej, u¿y³ Pan 
takich okreœleñ jak huc-
pa, niegodziwoœæ. By³o 
to wielokrotnie komen-
towane i niezbyt dobrze 
odebrane. Czy teraz 
zmieni³by Pan ton swojej 
wypowiedzi? 

- To nie by³o jakoœ szczególnie 
emocjonalne. Ca³y czas twier-
dzimy, ¿e sposób doprowadze-
nia do referendum nie by³ ani 
uczciwy ani nawet przyzwoity. 
Ludzie byli wprowadzani w b³¹d, 
co wykaza³ s¹d. Czêœæ pod-
pisów by³a wrêcz wy³udzana. 
Ocena tego zjawiska siê nie 
zmieni³a. Nie zmieni³em rów-
nie¿ zdania na temat udzia³u 
w referendum. Nie chcia³bym 
wiêc w moich wypowiedziach 
nic zmieniaæ. 

- Jedno z pytañ 
nades³anych przez 
Czytelników dotyczy³o 
gliwickiego dworca 
kolejowego i jego oto-
czenia, który jest fataln¹ 
wizytówk¹ miasta...

- Gliwicki dworzec wygl¹da 
skandalicznie i coœ trzeba z 

Rozmowa z prezydentem Zygmuntem Frankiewiczem, goœciem 
cyklu „Zadaj pytanie” przygotowywanego przez Telewizjê 
Gliwice i Gazetê Miejsk¹ – Informator Rynkowy.

Na pierwszym etapie, kiedy to 
miasto buduje halê, praktycz-
nie nie ma w¹tpliwoœci -  bo nie 
ma mowy o pomocy publicznej. 
Problem mo¿e ewentualnie 
pojawiæ siê na etapie przekazy-
wania wybudowanej hali  miej-
skiej spó³ce. I dopiero wtedy 
jest o czym rozmawiaæ.  Ale ta 
kwestia mo¿e byæ rozstrzygniêta 
w trakcie budowy lub nawet po 
jej zakoñczeniu.  

Oczekiwa³bym wiêc trochê do-
brej woli albo chêci podjêcia 

dion szybko powsta³ i my te¿ 
mamy takie intencje. Inni z 
kolei nas krytykuj¹, ¿e wydaje-
my tak ogromne pieni¹dze na 
stadion pi³karski. Przyjêliœmy 
tzw. œcie¿kê opty- maln¹ bu-
dowy stadionu i niestety przy 
tych za³o¿eniach ju¿ mamy 
opóŸnienie. Zosta³y bowiem 
z³o¿one odwo³ania do wyda-
nego pozwolenia na budowê. 

Dwie skargi trafi³y ju¿ do woje-
wody. 

- Protestuj¹ mieszkañcy?
 
- Tak, to osoby mieszkaj¹ce w 
okolicy stadionu. Nie wygl¹da 
to jednak na taki nieprofesjo-
nalny protest. Wojewoda bêdzie 
te skargi rozpatrywa³. Niestety 
jest jeszcze druga instancja ale 
mam nadziejê, ¿e do tego nie 
dojdzie,  bo wtedy ca³a inwesty-
cja jeszcze bardziej przeci¹gnie 
siê w czasie. 

w listopadzie lub na pocz¹tku 
grudnia. Sporo siê z nich do-
wiemy. I na ich podstawie 
bêdzie mo¿na przewidywaæ czy 
tramwaj w wersji zabytkowej, 
turystycznej bêdzie po Gliwi-
cach jeŸdzi³. Uwa¿am, ¿e mo¿e 
on dodaæ miastu klimatu. (…)

- Co w sytuacji, gdy 

mieszkañcy negatywnie 
oceni¹ Pana decyzje 
odnoœnie wprowadzenia 
w Gliwicach autobusów 
zamiast tramwajów? Czy 
rozwa¿a Pan mo¿liwoœæ 
ich przywrócenia? 

- Wyniki badañ zostan¹ po-
traktowane bardzo powa¿nie. 
Jednak powrót w ca³oœci do li-
nii tramwajowej 1 i 4 uwa¿am 
za nieracjonalny. Gdyby ktoœ 
chcia³ o tym podyskutowaæ w 

gliwiczan. Badania reprezenta-
tywne robi siê po to, ¿eby mieæ 
wyobra¿enie na temat zdania 
ogó³u. W Gliwicach s¹ trzy 
mo¿liwoœci: albo mieszkañcy 
generalnie opowiedz¹ siê za 
zmian¹ – wtedy nic nie zmienia-
my. Je¿eli sytuacja pozostanie 
nierozstrzygniêta – bêdziemy 
dyskutowaæ na temat szybkie-

go wprowadzenia po³¹czenia 
Starówka – Dworzec. Zazna-
czam jednak, ¿e jest to na razie 
pomys³. 

Je¿eli przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ 
opowie siê za utrzymaniem 
linii tramwajowej to uwa¿am 
¿e w studium przestrzenne-
go zagospodarowania miasta 
nale¿a³oby uwzglêdniæ now¹ 
liniê tramwajow¹ ³¹cz¹c¹ 
g³ówne skupiska mieszkañ- 
ców. Byæ mo¿e, w takim przy-
padku czêœæ linii tramwajowej 

Zdania nie zmienię

miastu Piast Gliwice 
i graj¹cy w ekstraklasie 
zespó³. Kibice nie mog¹ 
siê ju¿ doczekaæ obiecy-
wanego stadionu...

- Myœlê, ¿e nie tylko kibice. Ale 
nie jest te¿ tak, ¿e wszyscy na 
to czekaj¹. To jest w³aœnie je-
den z tych przypadków, kiedy 
s¹ bardzo silne emocje i nie 
wszyscy myœl¹ podobnie. 
Przez czêœæ mieszkañców 
jesteœmy naciskani, by sta-

- Pojawi³ siê pomys³ 
aby tramwaj pozosta³ w 
Gliwicach jako atrakcja 
turystyczna i kursowa³ od 
Rynku do dworca. Jakie 
s¹ szanse na realizacjê 
tego przedsiêwziêcia?

- Pomys³ wyszed³ od nas i wci¹¿ 
uwa¿am go za atrakcyjny. Rada 
Miejska uchwali³a przeprowa-
dzenie badañ opinii spo³ecznej 
na temat zamiany tramwaju na 
autobus. Maj¹ siê one odbyæ 

merytoryczny sposób,  to je-
stem na to gotowy i przygoto-
wany (...)

- W takim, razie po co 
te badania. Pan jest 
przekonany, Pan podj¹³ 
decyzjê i Pan jest za ni¹ 
odpowiedzialny. Badania 
s¹ potrzebne dla poparcia 
Pana racji?

- Tak. Nie jestem w stanie 
przewidzieæ opinii wszystkich 

nale¿a³oby odtworzyæ. Jednak 
wstêpne przymiarki co do kosz-
tów tego przedsiêwziêcia jak 
na razie s¹ przera¿aj¹ce.

- W przypadku Po-
dium pojawi³ siê za-
rzut, ¿e gmina Gliwice 
wbrew wczeœniejszym 
deklaracjom nie ma 
œrodków w³asnych na tê 
inwestycjê... 

- Muszê coœ zdementowaæ. Nie 
powiedzia³em jak to oznajmi³ 
Pan marsza³ek, ¿e my jako Gli-
wice,  nawet przy najbardziej 
okrojonej dotacji deklarujemy 
wk³ad w³asny. Prezydent sam 
nie mo¿e podj¹æ takiej decyzji. 
Proszê zwróciæ uwagê, ¿e prak-
tycznie od pocz¹tku  mówiono, 
¿e Podium to inwestycja objêta 
pomoc¹ publiczn¹ - bo sprze-
daje siê bilety itp.  A przecie¿ 
do Centrum Kongresowego te¿ 
zapewne bêd¹ bilety, komercyj-
ne wynajmy, itp. Podobnie do 
Muzeum Œl¹skiego. 

Moim zdaniem ta opinia jest 
wiêc nieco przesadzona. Skoro 
jednak by³o to od tak dawna 
wiadome, to dlaczego w marcu 
nie zwrócono siê o notyfikacjê 
do Komisji Europejskiej? 
Dlaczego do tej pory, czyli przez 
8 miesiêcy wci¹¿ nie wysz³o pi-
smo  w sprawie, która podobno 
by³a znana od dawna. Poza tym 
w RPO na projekt Podium mamy 
zapisan¹ kwotê prawie 42 mln 
euro a nie jakiœ procent.

- Czy istnieje ewentu- 
alnoœæ, ¿e po konsul-
tacjach w Brukseli te 
pieni¹dze mog¹ Gliwi-
com w ogóle przepaœæ? 

- Jestem optymist¹. Wed³ug 
rzeczowej analizy dokumentów 
unijnych, szansa na to, by ten 
projekt uznaæ za objêty pomoc¹ 
publiczna jest znikoma. To jest 
opinia osób z Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego. 

choæby minimalnego ryzyka bez 
którego nie ma sukcesów. 

- Ma Pan w tej chwili sta-
tus osoby bezpartyjnej. 
- Na dobr¹ sprawê nie wiem 
jaki mam status...

- Czy w takim razie za-
mierza Pan zapisaæ siê 
do ko³a PO które zak³ada 
w Gliwicach pose³ 
KaŸmierczak? 

- Na pañstwa stronie interneto-
wej przeczyta³em jakieœ sensa-
cje i przyznam, ¿e kompletnie 
nie wiem o co chodzi. Ja  nie 
rezygnowa³em z Platformy...

- Podobno nie spe³ni³ pan 
wymogów formalnych, 
bo nie zapisa³ siê Pan w 
okreœlonym czasie do 
¿adnego ko³a PO...

- No w³aœnie. W Gliwicach by³o 
ko³o, które sam zak³ada³em, 
bardzo silne, licz¹ce siê w wo-
jewództwie i dobrze siê w nim 
dzia³o. Wskutek jakichœ intryg, 
jakichœ ma³ych ludzi, to ko³o 
zosta³o zlikwidowane. Nasta³ 
komisarz, który dobra³ sobie 
wspó³pracowników i za³o¿y³ 
nowe ko³o. Trudno, ¿eby mi 
siê to podoba³o. To kompletnie 
antydemokratyczne dzia³anie, z 
lekcewa¿eniem tych wszystkich 
na dole. Do takiego ko³a nie 
chcia³em siê zapisywaæ i siê 
nie zapisa³em. 
Co bêdzie dalej? Zobaczymy. 
Na pewno zainteresowani 
pierwsi siê dowiedz¹. I nie po-
przez media.

- Dziêkujemy za 
rozmowê.

Nina Drzewiecka 
(Gazeta Miejska 

– Informator Rynkowy) 
i Andrzej Wawrzyczek 

(Telewizja Gliwice)

nim zrobiæ. Spotka³em siê w tej 
sprawie z prezesem PKP, roz-
mowa by³a bardzo konkretna i 
daj¹ca szansê na zmianê sta-
nu tego obiektu. Us³ysza³em 
wprawdzie, ¿e kolej nie ma 
pieniêdzy na przebudowê 
dworca ale ¿e wspólnymi 
si³ami mo¿emy doprowadziæ 
do zmiany zarz¹dcy czy wrêcz 


