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R E K L A M A . . . .

Od 10 do 16 grudnia gliwi-
czanie będą mieli szansę 
odpowiedzieć, czy chcą aby 
hala powstała pomimo braku 
wsparcia unijnego.

- Same konsultacje będą mia-
ły bardzo poważny wymiar, 
niespotykany wcześniej - 
będą powszechne tzn. oparte 
o listy wyborcze. Charakter 
ma być podobny do głosowa-
nia, choć samo przedsięwzię-
cie będzie dla mieszkańców 
wygodne - potrwa tydzień, 
a nie jeden dzień - wyjaśnia 
prezydent miasta.

Gdyby miasto zde-
cydowało się na 
budowę obiektu, 
wiązałoby się to 
z zaciągnięciem 
znacznie większego 
kredytu.
Zamiast dotychczasowo 
planowanych 90 mln zł, gli-
wicki samorząd wydałby na 
Podium ok. 230 mln zł. Jed-
nocześnie ucierpiałyby na 
tym inne inwestycje. Ogólny 
zarys sytuacji związanej z 
Podium znajdzie się w liście 
od prezydenta, który przed 
konsultacjami otrzyma każdy 
z mieszkańców. „Przed podję-
ciem tak ważnej decyzji chcę 
zasięgnąć Państwa opinii w 
tej sprawie. Dlatego też zwra-
cam się z pytaniem, czy w 
świetle przedstawionych oko-
liczności chcecie Państwo, 
aby w Gliwicach powstała  

O co zapyta Zygmunt Frankiewicz w liście, 
który trafi do każdego mieszkańca Gliwic?

Do 150 tysięcy mieszkańców trafią zaproszenia do
udziału w konsultacjach społecznych

Podium nawet 
bez Unii?

hala widowiskowo-sportowa 
Podium“- czytamy w liście.

- W piśmie jest podane, jakie 
skutki finansowe dla budżetu 
powoduje realizacja tej inwe-
stycji i czy nas na to stać - tłu-
maczy Frankiewicz.

Jak dodaje prezy-
dent, jeśli w kon-
sultacjach weźmie 
udział przynajmniej 
10 procent miesz-
kańców, ich wynik 
będzie dla niego 
w pełni wiążący. 
Podczas poniedziałkowej kon-
ferencji prasowej Zygmunt 
Frankiewicz nie krył dezapro-
baty dla biurokracji.

- Fatalnie oceniam biurokra-
cje brukselską. To jest po 
prostu jakiś kosmos. Gdyby-
śmy to my tak pracowali, to 
myślę że dogonilibyśmy za-
chodnią część Europy co do 
poziomu życia w ciągu 1500 
lat.

Przypomnijmy, na dotych-
czasowe działania związane 

Przyszłość hali Podium w rękach 
mieszkańców Gliwic. W związku 
z brakiem dofinansowania dla inwe-
stycji ze strony Unii Europejskiej, 
prezydent Zygmunt Frankiewicz 
zdecydował się na przeprowadzenie 
konsultacji społecznych.

z inwestycją wydano około  
8 milionów złotych. W drugim 
przetargu najkorzystniejszą 
ofertę na budowę hali, w wy-
sokości 306 mln zł, złożyła 
firma UNIBEP z Bielska Pod-
laskiego.                     (mpp)                 

Czy biorąc pod uwagę okoliczności przedsta-
wione w liście Prezydenta Miasta Gliwice, 
chce Pan/Pani, aby w Gliwicach powstała hala 
widowiskowo-sportowa „Podium”?


