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Fundamentem demo-
kracji jest zaangażowa-
nie obywateli w sprawy, 
dotyczące zarówno ich 
samych, jak i społecz-
ności, w której żyją i 
pracują. Najpowszech-
niejszy przejaw takiego 
zaangażowania to fakt, 
iż podczas demokratycznych 
wyborów, oddając swój głos, 
wybieramy przedstawicieli 
władz różnych szczebli, odda-
jąc w ich ręce podejmowanie 
konkretnych decyzji dotyczą-
cych na przykład rozwoju na-
szego miasta, regionu lub 
kraju. 
Po zakończeniu kadencji mo-
żemy rozliczyć wybranych przez 
nas przedstawicieli, udzielając 
ponownego poparcia lub wyco-
fać to poparcie. Mamy prawo 
być dumni z tego, że po rewo-
lucyjnych przemianach roku 
1989 Polska stała się krajem 
w pełni demokratycznym, a za-

razem mamy obowiązek 
korzystania z tego co 
wiąże się z udziałem w 
życiu demokratycznego 
społeczeństwa. 

W ciągu niewielu lat, 
które minęły od daty 
wspomnianego wyżej 

przełomu, przechodzimy przy-
spieszony kurs uczestnictwa 
w życiu społecznym. Pewnie to 
przejaw „demokratycznej cho-
roby wieku dziecięcego”, że 
ciągle łatwiej nas namówić do 
aktywności „na nie”, przeja-
wiającej się w najróżniejszych 
protestach, marszach, zbiera-
niu podpisów „przeciw”, refe-
rendów „za odwołaniem” itp. 
Wszystko to mieści się oczy-
wiście w abecadle demokracji, 
ale ja chciałbym gorąco zachę-
cić czytelników tego tekstu do 
przejścia do wyższej klasy. 

Za taką wyższą formę aktyw-

W najbliższych dniach wszyscy mieszkańcy Gliwic 
otrzymają podpisany przez Zygmunta Frankie-
wicza list zachęcający do udziału w tzw. „kon-

sultacjach społecznych” dotyczących budowy w 
Gliwicach hali Podium. Jak deklaruje prezydent, 
wynik zostanie potraktowany jako wiążący, jeśli 

w punktach konsultacyjnych (m.in. w hipermarke-
tach i urzędzie miejskim), od 10 do 16 grudnia 

stawi się przynajmniej 10 procent uprawnionych 
do głosowania. Mieszkańcy mają odpowiedzieć 

na pytanie, czy biorąc pod uwagę brak dofinanso-
wania dla Podium przez Unię Europejską, Gliwice 

powinny zdecydować się na ogromny wydatek 
blisko 300 mln złotych, który może opóźnić część 

bieżących inwestycji miasta.

ności obywatela w demokra-
tycznym społeczeństwie uwa-
żam udział w konsultacjach 
społecznych. To szansa wypo-
wiedzenia się każdego z nas 
np.  na temat planowanej w 
naszym otoczeniu inwestycji, 
przedsięwzięcia czy inicjatywy. 
To właśnie wyższa forma de-
mokracji: konstruktywny dia-
log ze sprawującymi władzę. 
Dialog, który pobudza w nas 
odpowiedzialność za swoje 
otoczenie. Dialog, który jest 
próbą dojrzałości naszych li-
derów. Dialog, którego wyniki 
dają rzeczywisty obraz opinii 
publicznej, ucinają spekulacje, 
dementują plotki.

Dlatego gorąco 
zachęcam wszyst-
kich do udziału 
w konsultacjach, 
dotyczących bu-
dowy w Gliwicach 
Hali Widowiskowo-
-Sportowej 
„Podium”. 

Mam przed sobą list 
Zygmunta Frankie-
wicza do gliwiczan. 
Wypada rzecz jasna 
zacząć od samego 
nagłówka… A ten jest 
wyjątkowo uprzejmy…
„Zaproszenie do 
udziału w konsulta-
cjach społecznych w sprawie 
hali widowiskowo – sporto-
wej Podium”

Ładnie, prawda? A teraz 
przypomnijmy sobie raz jesz-
cze niemające precedensu 
podzielenie mieszkańców i 
słowa „Nie idźmy na ich re-
ferendum!”. Cóż, niezależnie 
od decyzji, jakie każdy pod-
jął, poszedł czy nie, głosował 
za odwołaniem lub przeciw 
– to referendum było nasze. 
Obywateli tego miasta. Odby-
ło się zgodnie z prawem, w 
myśl odpowiednich ustaw, w 
celu nie tylko dopuszczonym, 
ale wręcz zagwarantowanym 
w demokracji – zmiany wła-
dzy. 
Zygmunt Frankiewicz wolał 
jednak podzielić świat na 
czarno – biały „nasz” (czytaj 
mnie i tych co mnie popiera-
ją) i „ich” (czytaj niedobrych 
referendystów i grupy kre-
owanych pracowicie „gliwic-
kich diabłów”). A teraz Zyg-
munt Frankiewicz zaprasza 
na… swoje konsultacje! Jak 
bowiem brzmi nazwa stro-
ny, którą przygotowano dla 
mieszkańców? „Konsultacje 
Prezydenta Miasta Gliwice 
w sprawie hali widowisko-
wo-sportowej „PODIUM” w 
Gliwicach”. A więc to nie są 
konsultacje społeczne tylko 
jego konsultacje! Liczy się 
przekaz – napisanie „spo-
łeczne” byłoby chyba zbyt 
trudne do przełknięcia dla tej 
ekipy.

A ja się nie dam zaprosić! 
To, że to są jego konsultacje, 
to jedna kwestia. Ja jednak 
mam wielkie obawy, że całe 
„Podium” jest jego i jego sta-
rannie dobranego otoczenia. 
Pomijam w tej chwili wszyst-
ko, co ewidentnie ryzykowne 
i to, co tak pracowicie ubar-
wia UM-owska propaganda. 
Skoncentruję się na tym, że 
nie wierzę Frankiewiczowi. 
Sam ujawniłem ostatnio wy-
starczająco dużo przypadków 
ordynarnego łamania prawa, 
aby namawiać wszystkich a 
zwłaszcza Radę Miejską do 

stosowania względem 
Frankiewicza i jego 
ekipy reguły ograni-
czonego zaufania.  
W przypadku Podium 
w szczególności, bo 
gra idzie o stawkę 
ogromną – finanse 
miasta w perspekty-

wie wielu lat.

A jeśli Podium 
powstanie czym 
będzie? Nie mam 
wątpliwości – ko-
lejną czarną dziurą 
zasysającą kasę 
i dającą kokoso-
we gaże kolejnej 
grupie prezesów, 
członków rad nad-
zorczych itp.
Będą kolejne pieniądze „na 
reklamę” z miejskich spółek, 
które wszystko muszą robić, 
ale na pewno nie reklamo-
wać się. Kolejne przekręty 
w rodzaju tych, za które te-
raz Rzecznik Dyscypliny Fi-
nansów Publicznych pozywa 
Urząd Miasta za kontrakt pro-
mocyjny dla Piasta Gliwice.

Czy mam prawo tak pisać? 
Oczywiście! Proszę sięgnąć 
do moich tekstów o PRUiM, 
przeczytać list do Wojewody 
Śląskiego i wreszcie zmą-
drzeć. Nie dawajmy tej ekipie 
glejtu na nieomylność. Nie 
zasługuje na zawierzenie jej 
setek milionów złotych po-
trzebnych temu miastu jak 
krew do transfuzji w zupełnie 
innych celach. Skoro nawet 
tworząc stronę internetową 
określono czyje są te kon-
sultacje, mamy prawo spara-
frazować słowa Frankiewicza 
i zawołać „NIE IDŹMY NA 
JEGO KONSULTACJE!”

Jednocześnie zdecydowanie 
popieram ideę ogłoszenia re-
ferendum w sprawie Podium 
w miejsce farsowych konsul-
tacji, robionych w pośpiechu 
i tendencyjnie, bez żadnej 
merytorycznej kampanii za  
i przeciw i za duże pieniądze.

Dariusz Jezierski, 
dziennikarz niezależny, 

redaktor naczelny 
serwisu info-poster.eu

„Weźmy udział 
w konsultacjach”
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.. „Nie idźmy na 
jego konsultacje”

Nie ukrywam, że ja jestem 
gorącym zwolennikiem tego 
przedsięwzięcia, gdyż widzę w 
nim szansę rozwojową dla na-
szego miasta, porównywalną z 
utworzeniem w Gliwicach Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
czy decyzją o lokalizacji węzła 
autostrad A1 i A4. Jednak jako 
mieszkaniec Gliwic dysponuję 
jednym głosem w sprawie „Po-
dium” (i na pewno ten głos wy-
korzystam). Wierzę w zbiorową 
mądrość i rozsądek naszych 
obywateli. 

Jestem przekonany, że gliwi-
czanie po raz kolejny wyka-
żą się odpowiedzialnością i 
wskażą, jak decyzja w tej spra-
wie przyczyni się do lepszych 
perspektyw Gliwic, jako ośrod-
ka innowacyjności, nowocze-
snych technologii i ważnych 
wydarzeń, odbywających się 
– być może – także w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej Podium. 
Skorzystajmy z możliwości po-
zytywnego wypowiedzenia się i 
weźmy udział w konsultacjach.

Prof. Jan Kaźmierczak, 
poseł na Sejm RP

Konsultacje w sprawie budowy hali Podium 

Możliwe, że od 
przyszłego roku, 
Gliwice staną się 
bardziej przyjazne 
rowerzystom. 
W środę radni ob-
radować będą nad 
projektem urucho-
mienia miejskiego 
systemu wypoży-
czalni rowerów.

O pomyśle radnego Dominika 
Dragona informowaliśmy sze-
rzej w październiku. Gliwice, 
wzorem Wrocławia czy Opola, 
miałyby uruchomić miejską 
wypożyczalnię, w której skład 
wchodziłoby 200 rowerów  
i kilkanaście tzw. „przystan-
ków“. Za wdrożenie i obsługę 

Radni poprą rowery?
systemu odpowiadałby Zarząd 
Dróg Miejskich. Póki co, pod 
projektem podpisali się radni 
Platformy Obywatelskiej. 

Gdyby Rada Miejska przychyli-
ła się do projektu uchwały, wy-
pożyczalnia zaczęłaby działać 
z dniem 1 sierpnia 2013 roku. 

Ważne jest by uchwała została 
przyjęta przed zakończeniem 
prac nad przyszłorocznym bu-
dżetem, nad którym gliwiccy 
radni będą obradować naj-
prawdopodobniej w czwartek 
13 grudnia. 

(mpp)


