
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e na fali 
sukcesu akcji referendalnej or- 
ganizatorzy „pójd¹ za ciosem” 
- przedstawi¹ mieszkañcom 
kandydata na prezydenta oraz 
propozycje dzia³añ, które ich 
zdaniem  uzdrowi¹ sytuacjê w 
„zrujnowanym przez obecnego 
prezydenta” mieœcie. Nic z tych 
rzeczy. 

Okazuje siê, ¿e zapowiadana 
przez Zbigniewa Wygodê, 
pe³nomocnika grupy refe-
rendalnej, na 28 wrzeœnia na 
godz.13.00 konferencja praso-
wa nie odbêdzie siê. Dlaczego? 
Nie wiadomo.
 
Pojawi³a siê wprawdzie nowa 
strona internetowa o refe-
rendum ale pró¿no szukaæ 
na niej, tak jak to obiecywa³ 
pe³nomocnik, sk³adu sekret-
nej Obywatelskiej Grupy Inicja-
tywnej. Je¿eli dodaæ do tego 
nowego rzecznika prasowego, 
który w³aœnie wyjecha³ na 10 
dni oraz owianego mg³¹ tajem-
nicy kandydata na prezydenta 
- to jawi nam siê obraz jakiejœ 
ogarniêtej dziwn¹ niemoc¹ gru-
py ludzi. 

Za Telewizj¹ Gliwice, która 
uzyska³a informacje od osoby 
zbli¿onej do grupy referendal-
nej podajemy tylko, ¿e jako 
kandydaci na prezydencki fotel 
rozwa¿ani s¹ Kazimierz K³osek 
pracownik naukowy z Politech-
niki Œl¹skiej, który da³ siê 
poznaæ jako wspó³autor opra-
cowania  dotyczącego komuni-
-kacji tramwajowej, Katarzyna 
Lisowska, pracownik naukowy 
Instytutu Onkologii, obroñczyni 
drzewostanu i  ¿ona  Andrze-

ja  Pieczyraka oraz „Zielona” 
Ma³gorzata Tkacz – Janik, 
redaktor naczelna magazynu 
Strefa, wydawanego przez 
Katowick¹ Specjaln¹ Strefê 
Ekonomiczn¹. 
Podobno te¿, ten pierwszy ma 
zdecydowanie najmniejsze 
szanse, poniewa¿ referendyœci 
stawiaj¹ na kobietê. (nd)
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- Nie zgadza siê Pan z tym, 
co o referendum mówi³ pre-
zydent?
- Nie zgadzamy siê przede 
wszystkim z form¹ przedstawia-
nia referendum, zarówno przez 
prezydenta jak i jego rzecznika. 
Dyskredytuje siê referendum 
przedstawiaj¹c je jako inicjatywê 
o mniejszym znaczeniu ni¿ kla-
syczne, planowane wybory. Pre-
zydent okreœla referendum jako 
hucpê i sugeruje by nie braæ w 
nim udzia³u. Jak widaæ niektórym 
demokracja przydaje siê wtedy, 
gdy jest potrzebna do wyborów 
a nie do odwo³ania. To jest nasz 
g³ówny zarzut. Wypowiedzi pre-
zydenta nie przystaj¹ do powagi 
referendum jako podstawy demo-
kratycznej.

- Ale przecie¿ mo¿na nie iœæ 
na referendum. To te¿ jest 
forma wyboru.
- Oczywiœcie, ka¿dy ma do tego 
prawo. Je¿eli jednak oczekuje 
siê jakichœ zmian, to w referen-
dum powinno siê wzi¹æ udzia³. 
Oczywiœcie, elementy polityki 
prezydenta mog¹ siê komuœ 
podobaæ. W takim razie niech 
idzie i niech potwierdzi, ¿e prezy-
dent mu odpowiada.

- Ale w tym przypadku 
referendum to forma za-
kwestionowania zaufania 
do prezydenta. Jest to 
bardziej g³osowanie na nie, 
ni¿ na tak. To na organi-
zatorach spoczywa ciê¿ar 
udowodnienia, ¿e faktycznie 
okreœlona przez ustawê gru-
pa mieszkañców jest 
z prezydenta niezadowolona. 
Referendum to nie licytacja 
popularnoœci.
- Oczywiœcie. Tylko proszê 
wyobraziæ sobie hipotetyczn¹ 
sytuacjê, w której do referendum 
pójd¹ tylko osoby nie popieraj¹ce 
prezydenta i osi¹gniêta zostanie 
wymagana frekwencja. Czy wy-
nik: 33 tysi¹ce g³osów przeciw 
- to brzmi ³adnie? Nie za bardzo. 
Takie referendum ma wymowê 
dramatyczn¹. Ka¿dy ma jednak 
prawo post¹piæ jak chce. My po-
staramy siê w ci¹gu najbli¿szych 
dni przedstawiæ nasz¹ wizjê, 
koncepcjê i uzasadnienie dla-
czego naszym zdaniem polityka 
w³adz miasta powinna ulec zmia-
nie.

- W takim razie powinniœmy 
równie¿ poznaæ kandydata 
na prezydenta...
- Nie wykluczam tego. Wewn¹trz 
grupy inicjatywnej ca³y czas trwa 
dyskusja czy tê osobê nale¿y 
przedstawiæ przed referendum 
czy nie. Po pierwsze, mo¿e to we 
w³adzach miasta rodziæ przeko-
nanie, ¿e nie prowadzimy kampa-
nii referendalnej tylko wyborcz¹. 
Tego chcemy unikn¹æ.
Je¿eli ju¿, to kandydata ujawnimy 
tu¿ przed samym referendum. 
Mogê zapewniæ, ¿e na pewno 
tak¹ osobê mamy.

- To dlaczego wczeœniej 
obiecywali Pañstwo, ¿e jak 
tylko referendum zostanie 
og³oszone to nazwisko kan-
dydata siê pojawi? W tej 
chwili znowu przesuwa siê 

Z. Wygoda: Nigdy nie twierdziłem, 
że odwołanie prezydenta przywróci 
tramwaje

Rozmowa ze Zbigniewem Wygod¹, pe³nomocnikiem Obywatelskiej Grupy 
Inicjatywnej, organizuj¹cej referendum w Gliwicach.

„Wewn¹trz grupy inicjatyw-
nej ca³y czas trwa dyskusja 

czy kandydata na prezydenta 
nale¿y przedstawiæ przed refe-

rendum czy nie.”

to w czasie. Chyba by³oby 
to uczciwe w stosunku do 
mieszkañców, ¿eby pokazali 
Pañstwo kto ma byæ lepszy 
od Frankiewicza.
- Czy uczciwe czy nie, to oby-
watele oceni¹. Faktycznie tak 
obiecywaliœmy ale specjaliœci od 
marketingu politycznego i public 
relations sugerowali nam, ¿e wy-
stawianie takiej osoby w trakcie 
referendum nie jest korzystne. 
Nie ukrywamy, ¿e jesteœmy laika-
mi w takich sprawach.

- Je¿eli jesteœcie laikami to 
nale¿y dziwiæ siê, ¿e startu-
jecie do takich zawodów...
- Nikt nie rodzi siê fachowcem. 
Prezydent te¿ nie urodzi³ siê pre-
zydentem. Cz³owiek uczy siê ca³e 
¿ycie.

- Czyli je¿eli zdobêdziecie 
w³adzê to bêdziecie siê 
uczyæ?
- Ka¿dy siê uczy. Pan prezydent te¿ 
uczy³ siê zarz¹dzania miastem. 
Od obecnego stylu zarz¹dzania 
chcemy siê odró¿niaæ tym, ¿e 
bêdziemy szeroko korzystaæ 
z opinii eksperckich i opinii 
mieszkañców. Teraz tego nie 
ma. G³osy mieszkañców i g³osy 
ekspertów s¹ lekcewa¿one. W 
krótkim czasie przedstawimy 
na to dowody, bo chcemy ¿eby 
mieszkañcy siê o tym dowiedzie-
li. W takim mieœcie jak Gliwice 
jest mnóstwo doskona³ej klasy 
fachowców, specjalistów i z ich 
wiedzy nale¿y korzystaæ.

- Organizatorzy referendum 
kwestionuj¹ „sztandarowe” 
prezydenckie projekty: 
Podium, DTŒ, centrum han-
dlowe Focus czy stadion 
dla Piasta. Rozumiem, ¿e 
je¿eli ewentualnie wybory 
prezydenckie wygra „wasz” 
kandydat, bêdzie realizowa³ 
program w którym tych in-
westycji nie bêdzie?
- Nie do koñca. Nie jesteœmy 
przeciwnikami budowy Podium. 
Uwa¿amy tylko, ¿e zapropono-
wany sposób finansowania jest 

niedopuszczalny.

- A jaki powinien byæ ten 
sposób?
- Nie wiem. Trzeba siê nad tym 
zastanowiæ. Trzeba równie¿ 
rozwa¿yæ dlaczego zdaniem 
marsza³ka województwa, który 
teraz funduje prezydentowi Gli-
wic problemy, ta inwestycja nie 
spe³nia wymaganych kryteriów.

- Ale przecie¿ Pan wie dla-
czego s¹ te rozgrywki.
- Ja wiem doskonale, ale 
mieszkañcy niekoniecznie. Dlate-
go nikt nie przekreœla inwestycji 
Podium. Nikt te¿ nie przekreœla 
DTŒ - ale w œladzie klasycznym, 
szerokiej drogi, „autostrady”, 
jest ona nie do przyjêcia, nato-
miast jako normalna droga miej-

ska - jak najbardziej. Na terenie 
huty te¿ nie powinno powstaæ nic 
innego jak obiekt handlowy, bo to 
jedyna sensowna alternatywa.

- Czyli te projekty nie s¹ 
z³e?
- Nie mówiliœmy nigdy, ¿e one s¹ 
z³e. Tylko wizja tych projektów i 
sposób finansowania s¹ niedo-
puszczalne. Nigdy nie by³em wro-
giem tych inwestycji.

- Prezydent Frankiewicz 
zarzuca grupie inicjatyw-
nej, ¿e przy okazji akcji 
referendalnej wprowadza 
mieszkañców w b³¹d. 
Mówi¹ Pañstwo: „chcesz 
przywrócenia tramwajów – 
odwo³aj prezydenta”. To nie 
jest prawda, bo nie wie Pan 
kto bêdzie komisarzem i kto 
wygra ewentualne wybory.
- Oczywiœcie, ukazuj¹ siê na 
mieœcie ró¿ne ulotki i wiêk- 
szoœæ z nich nie jest autor-
stwa li tylko grupy inicjatywnej. 
Rozpowszechniaj¹ je równie¿ 
inne organizacje, na które nie 
mamy wp³ywu. Pewne jest jedno - 
je¿eli prezydent zostanie, to tram-
wajów nie bêdzie. W drug¹ stronê 
– racja, takiej wiedzy nie mamy. 
Zak³adamy jednak, ¿e je¿eli uda 

nam siê odwo³aæ prezydenta, to 
bêdziemy mieli pewien wp³yw na 
powo³anie nowej osoby a wtedy 
decyzja o przywróceniu komuni-
kacji tramwajowej bêdzie jedn¹ z 
pierwszych.

- Jaki wp³yw? Przecie¿ nie 
Pañstwo bêd¹ decydowaæ o 
wyborze komisarza czy wy-
niku wyborów?
- Oczywiœcie, ¿e nie. Je¿eli uda 
nam siê odwo³aæ prezydenta, 
bêdzie to oznaczaæ, ¿e nasza 
akcja spotka³a siê z pozytyw-
nym przyjêciem wœród gliwiczan. 
Istnieje wiêc domniemanie, ¿e 
spora czêœæ mo¿e w wyborach 
poprzeæ naszego kandydata.

- Czyli prezydent nie mija siê 
z prawd¹?
- Ja nigdy w kampanii nie 
g³osi³em, ¿e odwo³anie prezyden-
ta przywróci tramwaje.

- Ca³y czas mówi siê 
o prezydencie ale przecie¿ 
w referendum rozstrzygnie 
siê równie¿ los Rady Miej-
skiej, któr¹ tak¿e chcecie 
odwo³aæ?
- Naszym zdaniem Rada Miej-
ska w znacznej czêœci sk³ada 
siê z osób, które popieraj¹ 
politykê Pana Prezydenta. Mo¿na 
przejrzeæ g³osowania i zobaczyæ, 
¿e te zdania s¹ zgodne.
Spotykamy siê z mieszkañcami, 
którzy uwa¿aj¹, ¿e Rada siê nie 
sprawdza, nie widaæ jej dzia³añ. 
Proszê zwróciæ uwagê, ¿e chce-
my odwo³aæ wszystkich radnych, 
bo naszym zdaniem ¿aden z nich, 
niezale¿nie od opcji politycznej 
siê nie sprawdzi³.

- Czyli radny Berezowski 
równie¿?
- (œmiech) Uwa¿am, ¿e je¿eli do-
tyczy to wszystkich to wszystkich. 
Ceniê jednak pewne dzia³ania 
radnego Berezowskiego w spra-
wie tranzytu tirów. Nie ma co 
ukrywaæ, ¿e to walka z wiatraka-
mi, zw³aszcza w kontekœcie tram-
wajów. Prezydent pochyli³ siê z 
litoœci¹ nad losem mieszkañców 
ulicy Wieczorka, którym prze- 
szkadza³ tramwaj a nie interesuje 
go los mieszkañców, którzy maj¹ 
tiry pod nosem.

Rozmawiali: 
Nina Drzewiecka 

(Informator Rynkowy)
i Jarek So³tysek 

(Telewizja Gliwice)

GLIWICE. PóŸniej, w odpowiednim czasie, na 
razie nie – to ulubione sformu³owania grupy 
referendalnej,  która co rusz ustami swego 
pe³nomocnika lub innych aktywistów obiecu-
je dziennikarzom i mieszkañcom wyjaœnienie 
pewnych kluczowych kwestii... i na obietni-
cach siê koñczy. 

Katarzyna Lisowska

Małgorzata Tkacz-Janik

Kazimierz Kłosek


