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Muzeum to nie tylko śli-
zgające się kapcie i zaku-
rzone eksponaty. Bezape-
lacyjnym hitem tygodnia 
jest nowe wydawnictwo 
Muzeum w Gliwicach pt. 
„Niczego sobie. Komiksy 
o mieście Gliwice”. W 
nim donośne wydarzenia 
z kilkusetletniej histo-
rii Gliwic. Te najbardziej 
znane, jak prowokacja 
gliwicka czy pożar w kinie 
Capitol, oraz te, gdzie hi-
storia miesza się z legen-
dą. Całość niesłychanie 
wciągająca. 

Zbiór komiksów 
to propozycja na-
prawdę niczego 
sobie, zarówno 
dla najmłodszych, 
jak i tych star-
szych. 

Kolejny, po „Historii Mia-
sta Gliwice” bestseller ze 
strony Muzeum w Gliwi-
cach? Trzymamy kciuki i 
czekamy na kolejne nie-
szablonowe pomysły.

Pierwszym kitem zostaje 
wypowiedź wiceprezyden-
ta Piotra Wieczorka pod-
czas ubiegłotygodniowej 
konferencji prasowej. 
Retoryka składająca się 
z takich słów jak „pogar-
da” czy „bezmyślność” 
pod adresem opozycyj-
nych radnych, na pewno 
nie stawia zastępcy pre-
zydenta Frankiewicza w 
pozytywnym świetle. 

Chwytliwe i do-
sadne hasła za-
pewne zapadają 
w pamięć i same 
pchają się na na-
główki prasowe, 
ale czy przybliża-
ją strony sporu 
do porozumienia?

Dla porównania, warto 
przyjrzeć się konferencji 
prasowej klubu radnych 
PiS. Kontrast widoczny 
gołym okiem – rzeczowe 
i wyważone wypowiedzi 
radnego Jarosława Wie-
czorka (brak pokrewień-
stwa), bez niepotrzebne-
go zacietrzewienia. Panie 
wiceprezydencie, nawet 
jeśli ma się inne zdanie, 
to warto trzymać poziom.
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- Bez jednego słowa, bez jed-
nego zarzutu i pytania odrzu-
cono uchwałę - komentował w 
ubiegłym tygodniu prezydent 
Zygmunt Frankiewicz.

Przypomnijmy, podczas gru-
dniowej sesji Rady Miejskiej, 
pierwszy projekt uchwały zo-
stał odesłany do wnioskodaw-
cy. W ubiegły czwartek, przy 
10 głosach za, 12 przeciw i 
dwóch wstrzymujących się, 
radni odrzucili projekt SPP. 
Działania radnych PO i PiS 
rozjuszyły władze Gliwic, któ-
re poruszyły kwestię płatnego 

parkowania podczas wtorko-
wej konferencji prasowej.

- Na komisjach radni nie wnie-
śli postulatów, ale rozumiem, 
że może byli nieprzygotowani, 
bo w przeddzień zajęli się tą 
sprawą. Ale już do sesji mieli 
przynajmniej 1 dzień czasu. 
Ten okres 24 godzin też nie 
wzbudził u nich refleksji. Może 
jedynie mieli czas, by się spo-
tkać i umówić jak będą głoso-
wali? - zastanawiał się Piotr 
Wieczorek.

Wiceprezydent Gliwic w okre-

- Jak wiemy, prezydent będzie 
przedkładał projekt na każdej 
sesji. Co do zasady, nie je-
steśmy przeciwnikami Strefy 
Płatnego Parkowania, ale wi-
dzimy to jako jeden z elemen-
tów komplementarnej strategii 
organizacji ruchu w mieście. 
Jeżeli w to wszystko zostanie 
wkomponowana SPP, to wyda-
je się, że będzie to zasadne. 
Nie chcemy, aby to był wyłącz-
nie element fiskalny, że inwe-
stujemy 8 mln zł w system, 
który będzie służył wyłącznie 
do pobierania opłat – zaczął 
radny Jarosław Wieczorek.

Przypomnijmy, prezydencki 
projekt zakłada wyodrębnie-
nie w centrum Gliwic dwóch 
płatnych podstref parkowania. 
Gliwiccy radni PO i PiS ode-
słali projekt do poprawek w 
grudniu, kwestionując m.in. 
wysokość opłat. Dokument po-
wrócił na sesję w niemal nie-
zmienionym kształcie w lutym  
i został przez radnych ponow-
nie odrzucony.

Zdaniem czwórki radnych PiS 
- Zdzisława Goliszewskiego, 
Jarosława Gonciarza, Marka 
Kopały i Jarosława Wieczorka 
- strategia miałaby obejmować 
m.in. organizację transportu 
zbiorowego oraz systemu prze-
siadkowego.

- Nie upieramy się co do tego, 
że ma być wszystko zrobione w 
jednym momencie, a na końcu 
ma zostać wprowadzona SPP. 

Chodzi o to, żeby pokazać, jak 
docelowo ma wyglądać model 
organizacji ruchu. Jeżeli pre-
zydent przedstawi model, to 
niewykluczone, że pierwszym 
elementem będzie płatne par-
kowanie. Chcielibyśmy tylko 
wiedzieć, że mają za tym iść 
dalsze kroki – transport zbioro-
wy, dodatkowe miejsca posto-
jowe czy centra przesiadkowe 
- zgodnie apelowali radni.

Na spotkaniu z dziennikarza-
mi wskazywano też na pozy-
tywy prezydenckiego projektu. 
Główną zaletą byłaby zwięk-
szona rotacja na miejscach 
parkingowych w centrum Gli-
wic. Członkowie klubu PiS 
natomiast stanowczo odcięli 
się od stwierdzeń prezydenta 
Frankiewicza, że w gliwickiej 
Radzie Miejskiej mamy de fac-
to do czynienia z POPiS-em, 
czyli koalicją Platformy Obywa-
telskiej i PiS.

- Jesteśmy autonomicznym 
klubem – nie ma żadnej ko-
alicji między nami. W wielu 
głosowaniach, co można prze-
śledzić, różnimy się zarówno 
od Platformy Obywatelskiej, 
jak i od Koalicji dla Gliwic Zyg-
munta Frankiewicza – odpierał 
zarzuty prezydenta Jarosław 
Wieczorek.

Co dalej z SPP?
Najbardziej prawdopodobny 
scenariusz zakłada wzajem-
ne przerzucanie „gorącego 

ziemniaka“, jakim jest pro-
blem płatnego parkowania, aż 
do czasu, gdy jedna ze stron 
się ugnie. Czy radni przyj-

mą projekt w niezmienionym 
kształcie, czy może prezydent 
uwzględni ich oczekiwania? O 
tym przekonamy się podczas 

kolejnych, na pewno bardzo in-
teresujących, sesji w Ratuszu.

Michał Pac Pomarnacki

śleniu trybu pracy radnych PO 
i PiS, jak zwykle nie przebierał 
w słowach.
- To taki objaw zatracenia się 
Rady. To już jest odkrywa-
nie się ze swoją bezmyślno-
ścią, pokazywanie, że nie ma 

spraw, w których nie można 
pokazać pogardy. Tu też moż-
na było - grzmiał zastępca pre-
zydenta miasta.

Jak dodał Zygmunt Frankie-
wicz, do miasta wpłynęły spon-

taniczne petycje mieszkańców 
w sprawie płatnego parkowa-
nia.

- Pod jedną z nich było prawie 
200 podpisów. Po prostu lu-
dzie się skrzyknęli, bo mają 
dość tego kłopotu. Petycja do-
tyczyła wprowadzenia systemu 
płatnego parkowania. Przygo-
towany został system i uchwa-
ły, póki co trafiły do kosza - z 
rozczarowaniem stwierdził pre-
zydent Gliwic.

Najprawdopodobniej podczas 
kolejnych sesji, projekt w nie-
zmienionym kształcie trafi pod 
obrady Rady Miejskiej. - Nie 
ma na co czekać. Czas pły-
nie, a problem mają wszyscy 
mieszkańcy Gliwic i goście nas  
odwiedzający - powiedział Zyg-
munt Frankiewicz.

(mpp)

Prezydenci krytykują radnych
Ciągnąca się od kilku miesięcy kwestia 
płatnego parkowania, podobnie jak te-
mat szkół specjalnych, wciąż pozostaje 
kością niezgody pomiędzy władzami  
Gliwic a radnymi PO i PiS. 

Radni odpowiadają prezydentowi
- Nie chcemy inwestować 8 mln zł w 
fiskalizm - zgodnie deklarowali radni Pra-
wa i Sprawiedliwości podczas poniedział-
kowej konferencji prasowej, zorganizowa-
nej w filii Gliwickiego Centrum Organiza-
cji Pozarządowych przy ulicy Studziennej.

Kontrowersje wokół płatnego parkowania


