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- Popieraj¹c modernizacjê 
gliwickich tramwajów, 
jednoczeœnie krytykuje 
Pani budowê hali wido-
wiskowo - sportowej Po-
dium. Sk¹d u Pani prze-
konanie, ¿e ta inwestycja 
rzeczywiœcie spotyka siê 
z negatywnym odbiorem 
gliwiczan? 

- Proponujê wyjœæ na ulicê i 
porozmawiaæ z ludŸmi. Nie ka¿dy 
gliwiczanin studiuje ustawê  
bud¿etow¹ miasta i nie ka¿dy 
zdaje sobie sprawê z tego, 
jak ogromne obci¹¿enie dla 
bud¿etu stanowi budowa tej hali. 
Przypomnê, ¿e startowaliœmy 
od 212 mln z³ i po³owê mia³a 
refundowaæ Unia Europejska. 
Wed³ug najnowszych informacji 
(z MSI) koszt wzrós³ do 365 mln 
z³ a dotacja unijna pozosta³a na 
pocz¹tkowym poziomie 140 mln 
z³. To potê¿ny koszt a nikt nie 
dyskutuje czy jest on zasadny. 
W przypadku tramwajów mówimy 
– nas nie staæ, a na Podium nas 
staæ?
W tej chwili zaczyna byæ wi-
doczne jaki koszt poniesie 
spo³eczeñstwo, gdy zdecydujemy 
siê budowaæ tê halê za wszelk¹ 
cenê. 
Podium jest przedstawiane jako 

inwestycja, która wypromuje 
Gliwice. Miasto jest instytucj¹ 
publiczn¹, któr¹ utrzymuje siê z 
podatków i w pierwszej kolejnoœci 
powinno zapewniæ podstawo-
we potrzeby spo³eczeñstwu, a 
póŸniej mo¿e bêdzie nas staæ na 
wodotrysk.  
Gdyby Gliwice by³y bogatym mia-
stem i mielibyœmy tu ju¿ wszyst-
ko zapewnione to wtedy mo¿na 
myœleæ o budowaniu Podium i 
marki Gliwice. 

- Zak³adam, ¿e ma Pani, 
podobnie jak ma³¿onek, 
pewne polityczne ambicje 
i prawdopodobnie bêd¹ 
Pañstwo kandydowaæ 
w nadchodz¹cych wybo-
rach. Wielokrotnie kryty-
kowali Pañstwo sztanda-
rowe miejskie inwestycje 
takie jak Drogowa Trasa 
Œrednicowa, hala Podium 
czy centra handlowe Fo-
rum i Focus Mall. 
Rozumiem, ¿e gdyby mieli 
pañstwo realny wp³yw na 
to, co dzieje siê w Gliwi-
cach te inwestycje by nie 
powsta³y?

- To nie jest tak. W tej chwili jest 
na pewno za wczeœnie by mówiæ 

o wyborach samorz¹dowych, jed-
nak pewne decyzje dojrzewaj¹. 
Myœlê, ¿e mo¿e faktycznie 
przyszed³ czas na to, by siê 
mocniej zaanga¿owaæ i zmieniæ 
charakter gliwickiej demokracji. 
Obecnie wydaje siê, ¿e stan-
dardem jest bezrefleksyjne 
g³osowanie Rady Miejskiej zgod-
nie z ¿yczeniem prezydenta. Gdy-
by w ³onie Rady Miasta toczy³y 
siê dyskusje, œciera³y siê ró¿ne 
koncepcje – by³oby to z wiêkszym 
po¿ytkiem dla Gliwic.
Uwa¿am, ¿e centra handlowe jako 
du¿e generatory ruchu powinny 
byæ lokalizowane poza miastem.  
Drogowa Trasa Œrednicowa, któ-
ra mia³aby byæ tranzytowym do-
jazdem do Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej i Œl¹skiego Centrum 
Logistycznego z ca³¹ pewnoœci¹ 
nie. DTŒ jako trasa szybkiego 
ruchu, bezkolizyjna, z wielopozio-
mowymi rozjazdami i estakadami 
– nie. Przeciêcie miasta drog¹ o 
charakterze autostrady – nie. 
Natomiast DTŒ jako normalna 
droga miejska przebiegaj¹ca za 
p³otem Palmiarni – proszê bar-
dzo. DTŒ – o charakterze drogi 
bezkolizyjnej, poprowadzona ob-
wodnicowo – tak. 

Hala Podium – tak, ale  za 10 
lat. Kiedy w mieœcie bêdziemy 
szczêœliwie oddychali œwie¿ym 
powietrzem i dobrze bêdzie nam 
siê ¿y³o wtedy mo¿emy budowaæ 
fajerwerki. 

- W Pani wyst¹pieniach 
pojawia³ siê zarzut, ¿e 
miasto przez wiele lat nie 
inwestowa³o w tramwa-
je. To samo podnosili w 
swoim liœcie do prezyden-
ta prof. K³osek i Sitarz. 
Jak Pani wyobra¿a sobie 
inwestowanie gminy w 
spó³kê skarbu pañstwa 
jak¹ jeszcze do niedawna 
by³y Tramwaje Œl¹skie.

- To  jest  oczywiœcie  pewne nie-
porozumienie lub przejêzyczenie. 
Wiadomo, ¿e sprawy w³asnoœcio- 
we s¹ skomplikowane. W³adze 
miasta mog³y jednak wykazaæ 

dobr¹ wolê i zrobiæ remont torowi-
ska na skrzy¿owaniu Zwyciêstwa 
i Wyszyñskiego. Dobrej woli nie 
by³o. Miasto przerzuca³o siê za 
to odpowiedzialnoœci¹ z Tramwa-
jami Œl¹skimi. Zwróæmy jednak 
uwagê, ¿e profesorowie K³osek i 
Sitarz przytoczyli w swoim liœcie 
cztery strony fachowych, mery-
torycznych argumentów za utrzy-
maniem tramwaju w Gliwicach, a 
obecnie dyskutuje siê wy³¹cznie 
nad tym, do kogo nale¿a³a spó³ka 
Tramwaje Œl¹skie przez ostatnie 
lata. Mam nieodparte wra¿enie, 
¿e w ten sposób odwracana jest 
uwaga od meritum sprawy. 

- Czy w takim razie Ko-
mitet Obrony Tramwa-
jów, którego jest Pani 
za³o¿ycielk¹, naciska³ 
wczeœniej na Tramwaje 
Œl¹skie, aby w Gliwi-
cach równie¿ moderni-
zowano torowiska lub 
unowoczeœniono tabor? 
Czy nie wydaje siê Pani, 
¿e wysuwanie pretensji 
wy³¹cznie pod adresem 
prezydenta jest nieupraw-
nione?

- Nikt nie kieruje zarzutów do 
prezydenta o to, co siê dzia³o z 
tramwajami przez ostatnie lata. 
Przynajmniej ja tego nie robiê. 
Chodzi o decyzjê na „dzisiaj”. 
Odziedziczyliœmy po komunie 
tysi¹ce zaniedbañ, jednak nig-
dzie nie jest powiedziane, ¿e 
musimy siê tego pozbywaæ. Tym 

bardziej, ¿e w przypadku tramwa-
jów jest to dzia³anie nieeuropej-
skie i nieurbanistyczne. Kiedy za 
15 -20 lat bêdziemy chcieli w Gli-
wicach powróciæ do tramwajów 
oka¿e siê, ¿e jest to niemo¿liwe, 
bo zbyt kosztowne. Prezydent 
dokonuje obecnie czegoœ, co 
w biznesie nazywa siê „wrogim 
przejêciem”. Miasto dosta³o ak-
cje spó³ki, nie mo¿e jej jednak 
zlikwidowaæ bo ma zaledwie 4 
proc. udzia³ów ale de facto d¹¿y 
do zlikwidowania tramwaju w 
mieœcie.

- Czy nie boi siê 
Pani, ¿e bêdzie mia³a 
nieprzyjemnoœci ze strony 
Urzêdu Miasta za swoj¹ 
dzia³alnoœæ opozycyjn¹? 

- To jest swoista cecha gliwickiej 
demokracji, ¿e jak ktoœ mówi, 
¿e w mieœcie jest brudno to au-
tomatycznie zaliczany jest do 
opozycji. Ja nie jestem w opozy-
cji do w³adz samorz¹dowych czy 
magistratu. Jestem w opozycji 
do pewnych decyzji, z którymi siê 
nie zgadzam. 
Pytanie by³oby mo¿e œmieszne, 
gdyby nie to, ¿e s¹ pewne pod-
stawy do tego, ¿eby je zadaæ. 
Mia³am tak¹ sytuacjê, ¿e rzecz-
nik prasowy prezydenta miasta 
Marek Jarzêbowski, napisa³ na 
papierze firmowym Urzêdu Mia-
sta donos na mnie do mojego 
pracodawcy z zapytaniem: czy 
wie co robiê w godzinach pra-
cy? Podpisa³ siê jako naczelnik 
Wydzia³u Kultury i Promocji. 

Czy ja siê bojê? Nie, nie bojê 
siê. Jestem samodzielnym pra-
cownikiem naukowym, wywi¹- 
zujê siê ze swoich obowi¹zków 
tak jak nale¿y a pracodawca 
rozlicza mnie z moich sukce-
sów i osi¹gniêæ a nie z tego czy 
potakujê w³adzy. 
Mogê jeszcze dodaæ, ¿e nie je-
stem jedyn¹ osob¹, któr¹ coœ 
takiego spotka³o. Mo¿e wiêc 
nale¿a³oby zapytaæ prezydenta 
miasta czy wie, co w godzinach 
pracy robi¹ jego pracownicy i czy 
to na pewno s¹ zadania Wydzia³u 
Kultury i Promocji. 

- Na koniec, aby zaspokoiæ 
ciekawoœæ tych wszystkich, któ-
rych nurtuje charakter mojego 
zwi¹zku z Andrzejem Pieczyra-
kiem odpowiem, ¿e wywodzê 
siê z rodziny, w której kobiety od 
wielu pokoleñ by³y niezale¿ne i 
wyemancypowane. Da³am wyraz 
tej rodzinnej tradycji pozostaj¹c 
przy swoim panieñskim nazwi-
sku. Naszym szczêœciem jest to, 
¿e mamy wspólne pasje i zajmu-
jemy siê tymi samymi rzeczami, 
wiele czasu spêdzamy razem. 
Nie mamy dylematów co jest dla 
Ciebie wa¿niejsze: tramwaj czy 
ja?

Nina Drzewiecka
Jarek So³tysek

Pe³ny zapis spotkania 
mo¿na obejrzeæ na 
stronie internetowej 
www.itv.gliwice.pl

&
Nie jestem w opozycji do w³adz tylko do 
ich pewnych decyzji.

W tym tygodniu goœciem 
programu „Zadaj pytanie” 
przygotowywanego przez Telewizjê 
Gliwice by³a Katarzyna Lisowska 
- kojarzona z gliwick¹ opozycj¹, 
cz³onek Rady dzielnicy Œródmieœcie, 
dzia³aj¹ca ostatnio na rzecz utrzyma-
nia komunikacji tramwajowej. 


