
W ubieg³ym tygodniu opi- 
sywaliœmy jak Bogus³aw 
Œmigielski, marsza³ek wo-
jewództwa, blokuje budowê 
Hali Podium w Gliwicach. 
Wstrzyma³ on procedurê w 
sprawie uzyskania przez gli-
wicki samorz¹d unijnego dofi-
nansowania na tê inwestycjê. 
Taka decyzja w istotny spo-

sób wp³ynie na opóŸnienia 
w jej realizacji. Obiekt mia³ 
byæ gotowy pod koniec 2012 
roku, a w obecnej sytuacji 
trudno nawet okreœliæ, kiedy 
rozpocznie siê jego budowa.  
Krytyczne stanowisko prezy-
denta Gliwic wobec takiego 
postêpowania marsza³ka 
wspar³o Ministerstwo Rozwo-

ju Regionalnego. 

„Nie jest (...) zasadne odk³a- 
danie podpisania umowy 
o dofinansowanie projektu 
budowy Hali Podium, gdy¿ 
niestety mo¿e to oznaczaæ 
utratê nawet dwóch sezonów 
budowlanych i stawia pod 
znakiem zapytania realizacjê 

projektu w perspektywie fi-
nansowej 2007 - 2013.“  - 
napisa³ Krzysztof Siwek, dy-
rektor Departamentu Przygo-
towywania  Projektów Indy- 
widualnych w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego. 
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Marsza³ek Œmigielski musi mieæ jak¹œ wyj¹tkow¹ awersjê do Gliwic. 
Nie doœæ, ¿e torpeduje budowê Hali Podium poprzez blokowanie unijnych 
dotacji, to jeszcze wstrzyma³ realizacjê gliwickiego projektu szybkiej kolei 
miejskiej z Soœnicy do £abêd.
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W trakcie kampanii re-
ferendalnej na oficjalnej 
stronie internetowej grupy 
referendalnej  ukaza³a siê 
informacja, ¿e „S¹d (Rejo-
nowy w Gliwicach) uzna³, 
¿e prezydent dzia³a na 
szkodê dobra publiczne-
go i prywatnego przez co 
naruszy³ artyku³ 231 par. 
1  KK,  co zagro¿one jest 
kar¹ do 3 lat wiêzienia”

S¹d przychyli³ siê do 
wniosku prezydenta, ¿e 
informacja ta jest niepraw-
dziwa.  Nakaza³ Grupie Ini-
cjatywnej Referendum dla 
Gliwic opublikowanie spro-
stowania i przeprosin oraz 
pokrycia kosztów procesu 
w kwocie 950 z³. Sprosto-
wanie i przeprosiny maj¹ 

ukazaæ siê na pierwszej 
stronie w lokalnej prasie 
oraz na oficjalnej stronie 
internetowej organizatorów 
referendum (www.referen-
dumgliwice.pl). W tym dru-
gim przypadku maj¹ tam 
widnieæ a¿ do referendum 
czyli do 8 listopada. 

Referendyści 
muszą przeprosić 
Prezydenta

Grupa referendalna musi przeprosiæ 
prezydenta Gliwic za publikowanie 
nieprawdziwych informacji – tak 
orzek³ 6 paŸdziernika S¹d Okrêgowy 
w Gliwicach. Sprawa rozpatrywana by³a 
w trybie wyborczym. 9 października Sąd Apela-
cyjny w Katowicach utrzyma³ zaskar¿one przez 
referendystów postanowienie. 
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