
jest mój stosunek do spra-
wowania w³adzy wyra¿any w 
g³osowaniach nad najbardziej 
istotnymi uchwa³ami ostatnich 

3 lat.”

Walter-
-£ukowicz 
Gra¿yna (PO) 
- „Nie wezmê 
udzia³u w 
referendum 
dlatego, bo 
uwa¿am, 
¿e jest to 

dzia³anie destrukcyjne. Grupa 
ludzi usi³uje zamieniæ tych, 
którzy robi¹ coœ w tej chwili w 
mieœcie, na siebie.  

Wiêckowska 
Urszula (PO) 
- „Nie wezmê 
udzia³u w refe-
rendum”

Wiœniewski 
Jan – (DLM) 
„Nie wezmê 
udzia³u w 
referen-
dum, gdy¿ 
musia³bym 
decydowaæ w 
swojej spra-
wie. Ka¿dy 

z radnych ma swoje zadania 
i swoje osi¹gniêcia, wiêc nie 
mo¿emy byæ zbiorowo rozlicza-
ni ze swojej dzia³alnoœci.”

Adamkiewicz 
Mieszko (PO) 
– „Moim zda-
niem nie ma 
¿adnych pod-
staw do or-
ganizowania 
referendum. 
Nie biorê w 
nim udzia³u.” 

Berezowski 
Marek (PiS)- 
Wezmê udzia³ 
w referendum 
i zag³osujê 
2xTak, tzn. za 
odwo³aniem 
prezydenta 
i Rady Miej-
skiej.

Budny Mag-
dalena (PO) 
- „Dlatego, 
¿e zale¿y 
mi na losie 
tego Miasta, 
tego dnia nie 
wybieram siê 
na  referen-

dum. Nie id¹c, opowiadam 
siê za dotychczasow¹ w³adz¹ 
samorz¹dow¹.”

Cury³o Leszek 
- (DLM) „8 
listopada br. 
nie bêdê bra³ 
udzia³u w  re-
ferendum.”

Dragon Do-
minik – (PO) 
„Nie wezmê 
udzia³u w re-
ferendum.”

Dykacz 
Les³aw (PiS) 
- W referen-
dum udzia³u 
nie wezmê, 
wiêc w ogóle 
nie zag³osujê.  
Gdybym 
musia³ 

g³osowaæ to zag³osowa³bym 
2 x Nie, ale poniewa¿ 
dla wa¿noœci referendum 
niezbêdne jest przekroczenie 
ustawowego progu frekwencji 
przek³adaj¹cego siê w Gliwi-
cach na prawie 33 tys. g³osów, 
to za skuteczniejsze uwa¿am 
zbojkotowanie g³osowania.

Goliszewski 
Zdzis³aw 
(PiS) 
- „Wezmê 
udzia³ w refe-
rendum.”

Gornig Ka-
jetan (PO) 
- ,,Nie wezmê 
udzia³u w 
referendum, 
gdy¿ wziêcie 
udzia³u jest 
de facto po-
parciem  dla 

organizatorów referendum. Nie 
przedstawili programu ani kan-
dydata, który mia³by zast¹piæ 
Frankiewicza. Ot po prostu 
zdewastowaæ, a potem siê 
zobaczy. Staram siê g³osowaæ 
za pozytywnymi rozwi¹zaniami, 
burzyæ jest ³atwo ale budowaæ 
ma³o kto potrafi.”

Grabowiecki 
Tadeusz (PO) 
- „Nie wezmê 
udzia³u w re-
ferendum.”

Grzyb Zbi-
gniew (SLD) 
- ,,Nie wezmê 
udzia³u w re-
ferendum.” 

Jarczewski 
Andrzej (PO) 
- „Nie wybie-
ram siê na 
referendum, 
gdy¿ od 
kilkunastu 
lat g³oszê, 
¿e tramwaje 
ograniczaj¹ 

mo¿liwoœci rozwojowe Gliwic.”
 

Jaœniok 
Micha³ (DLM) 
- „Nie bêdê 
uczestniczy³ w 
referendum. 
Po pierwsze 
dlatego, ¿e nie  
powinienem 
uczestniczyæ 

w g³osowaniach, które dotycz¹ 
mnie samego. Po drugie 
- nie chcê uczestniczyæ w 

awanturze. Jestem odporny 
na manipulacjê (choæ trzeba 
przyznaæ, ¿e to co zrobiono, 
to prawdziwy majstersztyk), 
nie dam siê sprowokowaæ i 
pozostanê w domu.”

Kopa³a Ma-
rek (PiS) - 
„Szanujê wolê 
mieszkañców 
oraz  procedu-
ry demokra-
tyczne i nie 
widzê powodu  
do ich bojko-

towania. Moja ocena sposobu 
sprawowania w³adzy wykonaw-
czej gliwickiego samorz¹du, 
jako radnego bêd¹cego w 
opozycji do Prezydenta, jest 
znana.”

Kos Piotr 
(DLM) - Radny 
udzieli³ nam 
odpowiedzi, 
nie zgodzi³ siê 
jednak na jej 
opublikowa-
nie. 

£apiñski 
Janusz (SLD) 
- „Nie wezmê 
udzia³u w re-
ferendum.”

Olejnik Ta-
deusz (PO) 
- „Zawar³em 
czteroletni 
kontrakt z 
mieszkañ- 
cami Gliwic. 
W zwi¹zku z 
tym,  ocena 

mojej osoby w referendum nie 
pozwala mi na uczestnictwo. 
G³osuj¹c na tak, uzna³bym, ¿e 
Ÿle sprawuje mandat radnego, 
g³osuj¹c na nie, zajmowa³bym 
stanowisko we w³asnej spra-
wie. W pierwszym i drugim 
przypadku moje g³osowanie 
by³oby nie na miejscu.”

Paj¹k Jan 
(PO) - „Mo¿e 
wezmê 
udzia³, mo¿e 
nie. Mo¿e 
zag³osujê za, 
mo¿e prze-
ciw.”
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Potocka 
Ewa (PO) 
– Z radn¹ 
nie uda³o 
nam siê 
skontaktowaæ 
ani telefonicz-
nie ani przez 
e-mail.

Procel 
Krzysztof 
(PiS) 
– „Wezmê 
udzia³ w re-
ferendum. 
Informacjê 
o tym jak 
zag³osujê za-
chowam dla 

siebie.”

Pszonak 
Marek (PO) 
– „Nie wezmê 
udzia³u w re-
ferendum.”

Sowa Krystyna  (DLM) – (...) 
Ja w referendum udzia³u nie 
wezmê. Uwa¿am je za próbê 
zdestabilizowania sytuacji w 

mieœcie na rok 
przed koñcem 
kadencji, w 
sytuacji, gdy w 
ewentualnych 
przedtermi-
nowych wybo-
rach bêdzie 
mo¿na na 

kilka miesiêcy wybraæ kolejne-
go prezydenta, natomiast Radê 
Miejsk¹ dopiero w normalnym 
terminie, czyli pod koniec roku 
2010. Co wiêc osi¹gnêlibyœmy 
odwo³uj¹c 8 listopada 2009 
r. jeden lub obydwa organy 
gminy? Zastanawiam siê, czy 
inicjatorzy referendum wziêli 
pod uwagê wszystkie skutki 
swojego pomys³u na zmianê 
sytuacji. 

Wieczorek 
Jaros³aw 
(PiS) - „Nie 
widzê po-
wodu aby 
bojkotowaæ 
referendum. 
To s¹ podsta-
wowe prawa 
demokracji 

tzn. wyboru jak i odwo³ania. 
Natomiast odpowiedzi¹ na 
drug¹ czêœæ pytania (czy Rad-
ny zag³osuje za czy przeciw) 

17 radnych nie weŸmie udzia³u w referendum, 
5 zadeklarowa³o, ¿e zag³osuje. Dwóch rad-
nych nie przedstawi³o publicznie swojego 
stanowiska. Z jedn¹ radn¹ nie uda³o nam 
siê skontaktowaæ. Co ciekawe, radni SLD 
deklaruj¹, ¿e nie wezm¹ udzia³u w referendum, 
podczas gdy gliwickie SLD w oficjalnym stano-
wisku wzywa do... g³osowania. 


