
Rozmawiamy z rzecznikiem prasowym referendystów

- Dlaczego zast¹pi³ Pan 
pe³nomocnika grupy 
Zbigniewa Wygodê?
- Nie zast¹pi³em. Pan Wygoda 
jest pe³nomocnikiem Grupy Ini-
cjatywnej i zajmuje siê wszyst-
kimi sprawami formalnymi. 
Kiedy pojawi³a siê potrzeba 
powo³ania rzecznika prasowe-
go – zgodzi³em siê nim zostaæ.

- Jako reprezentant Gru-
py Inicjatywnej jest Pan 
dosyæ ma³o widoczny...

Jesteśmy coraz 
bardziej widoczni

Na pytania internautów odpowiada Bart³omiej Cisowski, rzecznik Grupy 
Inicjatywnej Referendum  - goœæ cyklu „Zadaj pytanie” przygotowywanego 
przez Telewizjê Gliwice i Gazetê Miejsk¹ - Informator Rynkowy.

Referendyœci nie bêd¹ 
przepraszaæ po raz 
drugi. Sąd Apelacyjny 
uzna³ ich wyjaœnienia, 
¿e nie mieli nic wspól-
nego ze stron¹ www. 
referendum.ubf.pl, 
na której znalaz³y siê 
skar¿one przez miasto 
treœci.

Przypomnijmy, we wtorek 
S¹d Okrêgowy w Gliwicach 
orzek³, ¿e informacje umiesz-
czane na stronie interneto-
wej www.referendum.ubf.pl., 
nie by³y rzetelne i nale¿y je 
sprostowaæ.
Grupa Inicjatywna broni³a 
siê twierdz¹c, ¿e strona 
nie jest ich w³asnoœci¹, 
pod informacjami siê nie 
podpisywali, nie ponosz¹ 
wiêc odpowiedzialnoœci za 
treœæ znajduj¹cych siê tam 
wiadomoœci.
S¹d Okrêgowy nie da³ jednak 
wiary tym wyjaœnieniom i 
uzna³, ¿e istniej¹ przes³anki i 
dowody na to, ¿e referendyœci 
jednak pos³ugiwali siê t¹ 
stron¹.
Referendyœci odwo³ali siê od 
tego postanowienia do S¹du 
Apelacyjnego a ten przyzna³ 
im racjê.

S¹d Apelacyjny uzna³, ¿e 
stwierdzenie „nigdy w na-
szym mieœcie nie by³o rzetel-
nych konsultacji spo³ecznych 
z udzia³em fachowców (ar-
chitektów, urbanistów) w od-
niesieniu do planowanych in-
westycji i decyzji przestrzen-
nych” nie naruszaj¹ dóbr 
osobistych skar¿¹cego.

Natomiast w przypadku infor-
macji o „sprzeda¿y dzia³ek za 
grosze” nie mo¿na ustaliæ, 
kto faktycznie jest jej auto-
rem. Podpisywa³ siê bowiem 
pod ni¹ OKOTiKM oraz Oby-
watelska Grupa Referendum 
dla Gliwic. Okazuje siê, ¿e 

jest to anonimowy byt, do 
którego teraz nikt siê nie 
przyznaje.

Bart³omiej Cisowski, 
rzecznik prasowy 
Grupy Inicjatywnej
(…) Grupa Inicjatywna w 
ca³oœci zosta³a oczyszczona 
ze stawianych przez Miasto 
Gliwice zarzutów o rozpo-
wszechnianie nieprawdzi-
wych treœci na stronie www.
referendum.ubf.pl, która nig-
dy nie by³a oficjaln¹ stron¹ 
GI.
Jedyn¹ oficjaln¹ stron¹ Gru-
py Inicjatywnej jest strona 
www.referendumgliwice.pl, 
w zwi¹zku z tym GI ponosi 
odpowiedzialnoœæ tylko i 
wy³¹cznie za treœci umiesz-
czane na tej stronie oraz na 
materia³ach referendalnych 
oznaczonych oficjalnym lo-
giem kampanii referendalnej 
(tramwaj z napisem 33000), 
podpisanych wy¿ej wymie-
nionym adresem lub „Grupa 
Inicjatywna”.

£ukasz Oryszczak, 
asystent prezydenta 
Gliwic
Referendyœci zastosowali 
wybieg formalny, ¿e strona 
nie jest ich w³asnoœci¹. Tym-
czasem na tej w³aœnie stro-
nie publikowano informacje 
podczas zbierania podpisów 
pod referendum oraz w trak-
cie prowadzenia kampanii. 
By³a te¿ przywo³ywana w licz-
nych wypowiedziach.
Ocenie gliwiczan pozosta-
wiamy to, czy stronê na 
której umieszczano oficjal-
ne dokumenty i informacje 
dotycz¹ce referendum w Gli-
wicach prowadzi³a Grupa Ini-
cjatywna czy jakiœ cz³owiek z 
Boles³awca, jak to dowodzili 
przed S¹dem referendyœci.

Nina Drzewiecka

Referendyści 
się odwołali. 
Skutecznie

Komentarz
Okazuje siê, ¿e referendyœci nie odpowiadaj¹ 
za zawartoœæ strony, na której przez kilka 
miesiêcy prowadzono kampaniê referen- 
daln¹, zamieszczano dokumenty i artyku³y.
Zachodzê teraz w g³owê, w jaki sposób ano-
nimowy autor strony wszed³ w posiadanie 

wszystkich, publikowanych pod adresem referendum.ubf.
pl materia³ów, jakim cudem pozna³ szczegó³y dotycz¹ce 
zawo¿enia list z podpisami do Katowic, skoro stronê 
prowadzi³ ktoœ bli¿ej nieokreœlony, zapewne tylko jakiœ ano-
nimowy sympatyk sprawy.
Dziwne to tym bardziej, ¿e gdy na pocz¹tku sierpnia wizytê   
w naszej redakcji z³o¿y³ p. Andrzej Pieczyrak, podczas sympa-
tycznej rozmowy wspominaliœmy równie¿ o zawartoœci spor-
nej strony. Nie odnios³em wra¿enia, ¿e mówimy o czymœ, 
co jest dla pana Pieczyraka nowoœci¹. Wrêcz przeciwnie, 
s¹dzi³em, ¿e rozmawiam co najmniej ze wspó³autorem ser-
wisu.
Moje wra¿enie i w¹tpliwoœci s¹ tu jednak nieistotne. S¹d 
uzna³, ¿e skoro materia³y by³y zamieszczane anonimowo to 
odpowiedzialnych nie ma. Dla mnie to niezrozumia³e.

- Nie promujê w³asnej osoby.  Na 
pocz¹tku by³em za granic¹, kie-
dy wróci³em, przygotowywa³em 
siê do tej funkcji, poniewa¿ nie 
mam takiego doœwiadczenia. 

- Pytam dlatego, ¿e 
w rozmowie z nami 
pan Zbigniew Wygoda 
zapowiada³ spotkania 
zarówno z pras¹ jak 
i mieszkañcami oraz 
intensywn¹ kampaniê 
informacyjn¹. Mówi³, ¿e 
to ju¿ bêdzie Pana zada-
nie. Jak do tej pory tego 
siê nie doczekaliœmy. 
- Prowadzimy kampaniê. Bê- 
dê wkrótce udziela³ wypo-
wiedzi pokazuj¹cych nasz¹ 
wizjê miasta i jego problemy.  
Mieszkañcy ju¿ du¿o wiedz¹. 
Nie ma potrzeby organizowa- 
nia konferencji prasowych – po 
prostu nie mamy na to czasu.

- Nie zgadza siê Pan wiêc 
z tym, co powiedzia³ 
sympatyzuj¹cy z dzia- 
³aniami referendystów 
radny Marek Berezowski, 
¿e jesteœcie kompletnie 
niewidoczni?

- Nie zgadzam siê. Jesteœmy 
coraz bardziej widoczni. Od po- 
cz¹tku tak mieliœmy roz³o¿on¹ 
kampaniê referendaln¹, ¿e 
w³aœnie ostatnie 2 tygodnie 
bêd¹ bardzo intensywne. Od 
zesz³ego tygodnia dzia³a rekla-
ma na telebimie ko³o dworca i 
podjêliœmy wiele innych dzia³añ, 
które maj¹ cel informacyjny. 
Bo jest jeszcze spora grupa 
mieszkañców, która nie wie, ¿e 
jest referendum. I na tym siê 
skupiamy. Wszystkie postulaty 
s¹ na naszej stronie...

- Na której?
- www.referendumgliwice.pl

- A co by³o wczeœniej?
- Wczeœniej nie prowadziliœmy 
oficjalnej strony bo byliœmy za- 
jêci zbieraniem podpisów. 
Strona www.referendum.ubf.
pl nie by³a nasza. Prowadzi³ 
j¹ jakiœ sympatyk. Materia³y 
tam umieszczane nie by³y z 
nami konsultowane. Owszem 
by³y tam jakieœ nasze tezy ale 
wziêto je z Nowin Gliwickich. 

- A relacja z zawo¿enia 
list referendalnych 
do Katowic?
- Nie wiem w jaki sposób siê 
znalaz³a na tej stronie. Poza 
tym nie bra³em udzia³u w do-
starczaniu list do Katowic. 

- Mówi Pan o kampanii 
informacyjnej, rozpo-
wszechnianiu ulotek. 
Czy tym razem s¹ one 
podpisane? Do jakich 
materia³ów siê Pañstwo 
przyznaj¹?
- Wszystkie materia³y, które 
wydaje Grupa Inicjatywna s¹ 
oznaczone – zgodnie z ustaw¹. 
Mamy oficjalne logo i adres 

strony internetowej, artyku³y s¹ 
przez nas podpisane.  

- A czy mieliœcie zgodê 
na u¿ycie na ulotkach 
herbu Gliwic?
Nie ma potrzeby uzyskania 
takiej zgody, poniewa¿ s¹ to 
cele niekomercyjne. Z tego 
co siê orientujê, jest uchwa³a 
Rady Miejskiej, która te sprawy 
okreœla. 
To jest akcja spo³eczna a herb 
jest w pewnym sensie dobrem 

wszystkich mieszkañców. 

- Internautów intere-
suje sk¹d teraz macie 
œrodki finansowe na 
prowadzenie dosyæ 
kosztownej kampa-
nii, skoro niedawno                               
w s¹dzie t³umaczyliœcie 
siê brakiem pieniêdzy na 
zamieszczenie sprosto-
wania?  
- Zgodnie z ustaw¹, rozliczenie 
kampanii przedstawimy komi-
sarzowi wyborczemu w ci¹gu 
3 miesiêcy od zakoñczenia re-
ferendum. Pieni¹dze na nasze 
dzia³ania pochodz¹ ze sk³adek 
cz³onków grupy inicjatywnej 
oraz z datków jakie wp³ywaj¹ 
na nasze konto. 

- Akcja referendalna skie-
rowana jest g³ównie prze-
ciw prezydentowi mia-
sta, któremu zarzucaj¹ 
Pañstwo ¿e podejmuje 
niew³aœciwe decyzje 
i Ÿle zarz¹dza miastem. 
Do tej pory konsekwent-
nie odmawiaj¹ Pañstwo 
ujawnienia osoby, która 
mia³aby Zygmunta Fran-

kiewicza zast¹piæ 
i by³aby od niego lepsza. 
Dlaczego?
- Poniewa¿ w tej chwili jest to 
kampania referendalna i ona 
s³u¿y do odwo³ania obecnego 
prezydenta a nie powo³ania 
jego nastêpcy. 
W referendum mieszkañcy 
odpowiedz¹ na pytanie czy 
chc¹ aby prezydentem nadal 
by³ Zygmunt Frankiewicz. Po-
tem przyjdzie czas na kampa-
nie wyborcz¹. 

- Ale czy nie uwa¿a Pan, 
¿e jest to nieuczciwe 
w stosunku do gliwiczan. 
Zachêcaj¹ Pañstwo do 
odwo³ania obecnego 
prezydenta nie proponu- 
j¹c nic w zamian...
- Z tego co wiem, wszystkie 
partie polityczne przygotowuj¹ 
siê do przysz³ej kampanii wy-
borczej i szykuj¹ swoich kan-
dydatów. S³ysza³em, ¿e Platfor-
ma Obywatelska przygotowuje 
zupe³nie innego kandydata 
ni¿ Zygmunt Frankiewicz. Nie 
jest wykluczone, ze w kam-
panii te¿ wystawimy swojego 
kandydata. Rozwa¿amy tak¹ 
ewentualnoœæ. 

- Nie wystawicie, bo go 
nie macie...
- Sk¹d Pani o tym wie? Jest 
taka osoba. Mogê zreszt¹ 
powiedzieæ, ¿e by³o kilka pro-
pozycji. Teraz jest kampania 
referendalna, to nie czas na 
prezentacjê kandydatów. 

Rozmawiali 
Nina Drzewiecka

Łukasz Fedorczyk


