
Fakty, które zaprezentuję są dla mnie 
szokujące. Niestety okazuje się, że sto-
pień zepsucia naszego miasta przera-
sta wszelkie wyobrażenia. Bezczelność 
ludzi, którzy poza naszą wiedzą i świa-
domością robią rzeczy podłe sięgnęła 
już wszelkich dopuszczalnych granic. 
To, o czym poinformuję w środę, to 
informacja, którą powinniśmy przyjąć 
poza wszelkimi politycznymi podziała-
mi. 

Wśród zwolenników Prezydenta Fran-
kiewicza jest bardzo wielu takich, któ-
rych poparcie dla niego bierze się z głę-
bokiego przeświadczenia, że robi dla 
Gliwic tylko dobre rzeczy. Ich zaufanie 
zostało jednak cynicznie nadużyte. Tak 
samo, jak moje. Przekonałem się, po 
10 latach pracy, że Gliwice stały się 
miastem nie dla takich ludzi jak ja i Wy. 
Gliwice stały się miastem „swojaków”. 
Wykorzystałem czas i umiejętności, 
aby choć w części obnażyć to, co w na-
szym mieście stało się już systemem. 

Sprawa Krystiana Tomali już jest w 
toku, a wkrótce będą następne. Nie 
cofnę się z tej drogi. To jednak, o czym 
dowiedziałem się w ostatnich dniach 
sprawia, że nie mam najmniejszych 
wątpliwości, iż jako społeczność, sta-
nęliśmy przed koniecznością ratowa-
nia miasta. Nie oskarżam Prezydenta 
Frankiewicza o nieuczciwość. Nie mam 
żadnych podstaw. Oskarżam go o rzecz 
jeszcze gorszą – o brak kontroli nad 
systemem, który stworzył! To zwielo-
krotnia możliwości niszczenia tego mia-
sta. W tej chwili mamy już do czynienia 
z naszą własną klasą pasożytniczą – z 
grupą ludzi osadzonych w takich, czy 
innych spółkach, lojalnych jak tureccy 
janczarzy, gotowych na wszystko dla 
obecnej władzy, bo wszystko mogących 
stracić.
Postanowiłem wykorzystać te dwa dni, 
których potrzebuję na ostatnie ustale-
nia, na medialny alert. 

Ogłaszam 
czerwony alarm. 

W najbliższą środę, 
w samo południe, 

opublikuję materiał, 
który gliwiczanie 

muszą poznać przed 
referendum. 

Zostawię ich z tą wiedzą i w ciągu ty-
godnia i kilku dni będą musieli podjąć 
decyzję, czy chcą zrobić coś dla Gliwic. 
Bo, że mogą, to oczywiste – otrzymali 
możliwość: referendum 16 września. 
Dlatego właśnie ta informacja powinna 
dotrzeć do wszystkich mieszkańców. 
Nie możemy sobie pozwolić na alibi 
niewiedzy. Demokracja to wolność wy-
powiedzi i swoboda decyzji, czy chcemy 
jej udzielić. Ale demokracja świado-
ma, to umiejętność przyznania, że są 
chwile, w których głos należy zabrać 
koniecznie. Taka chwila zbliża się do 
nas wielkimi krokami. 16 września nie 
pytamy o przyszłość Prezydenta Mia-
sta, ale o przyszłość całych Gliwic i ich 
mieszkańców.

Przekazujcie tę wiadomość innym, udo-
stępniajcie. Internet to wielka siła – In-
ternet to medium demokracji. Skorzy-
stajmy z niego. 

Zapraszam w środę 
5 września 

o godzinie 12.00 na 
www.info-poster.eu
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Gliwiczanie!
Informuję Was tą drogą, że w środę 5 września, dokładnie w południe, 
na www.info-poster.eu opublikowany zostanie materiał, który wielu 
z Was wprawi w osłupienie i wywoła słuszne wzburzenie.
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Materiał finansowany ze środków Obywatelskiego Komitetu Referendalnego


