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Do głosowania na PO będą 
zachęcać sami kandydaci, 
jak i wolontariusze. W chwili, 
gdy bieżące wydanie Gazety 
Miejskiej trafia do drukarni, O G Ł O S Z E N I E . . . . . . . . .

Platforma Obywatelska odwiedzi nas w domach

Wolontariusz zapuka 
dwa razy
W tym wyścigu liczy się nie tylko sam program, ale 
i sposób, jego przekazu. Władze PO zdecydowały, że 
wyjdą wyborcom naprzeciw, a precyzyjniej - zapukają 
do ich drzwi. Ta forma prowadzenia kampanii wybor-
czej staje się coraz popularniejsza. 

już pewnie pracują w terenie. 
Akcja „Door to Door” (z angiel-
skiego „od drzwi do drzwi”), bę-
dzie trwała przez cały sierpień. 

Przedstawiciele 
Platformy za-
dzwonią lub za-
pukają do drzwi 
mieszkańców 
aglomeracji po-
między godziną 
17 a 19. Nie ma 
obawy, że otwo-
rzymy je obwoź-
nemu sprzedaw-
cy ręczników 
albo garnków, 
którzy zwykli 
upodobać sobie 
popołudniową 
porę do prezen-
tacji swojego 
asortymentu. 
- Każdy z wolon-
tariuszy będzie 

ubrany w koszulkę z 
nadrukowanym logo partii i wy-
posażony w identyfikator - wyja-
śnia Piotr Piętak, koordynator 
PO z rejonu powiatu gliwickie-
go, na co dzień radny RM w 
Pyskowicach. 

Z przedstawicielem PO będzie-
my mogli porozmawiać o pro-
gramie partii, otrzymamy folder 
„Polska w budowie” z informa-
cjami m.in. o kluczowych inwe-
stycjach realizowanych w kraju, 
a zamiast wyborczej kiełbasy 
prezent, który na pewno nam 
się przyda - aktualną samocho-
dową mapę Polski.
- Nie tylko nie boimy się krytyki, 
ale jesteśmy zdania, że wyrażo-
na konstruktywnie i merytorycz-
nie, może dużej mierze pomóc, 
a na pewno zmobilizować.  
Z każdym chcemy porozma-
wiać. Dlatego do ludzi wycho-
dzimy - przekonuje Piotr Piętak 

(mar)

Każdy z wolon-
tariuszy został 
wyposażony w 
identyfikator - 
informuje Piotr 
Piętak

Wolontariusze PO już ruszyli w teren

W spotkaniu wzięli udział m.in. 
prezydenci 24 miast, m.in. 
Krakowa - Jacek Majchrowski, 
Gdyni - Wojciech Szczurek, Gli-
wic - Zygmunt Frankiewicz, a 
także osoby popierające inicja-
tywę, m.in.: Janusz Steinhoff, 

były wicepremier i minister go-
spodarki Marek Goliszewski, 
prezes Business Centre Club. 

Spotkanie było pierwszym, 
podczas którego wzięli udział 
niemal wszyscy prezydenci 

Przypomnijmy, nie tak daw-
no władze Gliwic zapowie-
działy wprowadzenie zmian 
w opłatach za żłobki. W 
praktyce, dla wielu rodzi-
ców zmiany oznaczały dra-
styczny wzrost kosztów. 

Pomysł spotkał 
się ze stanowczy-
mi protestami, a 
projekt uchwały 
w ostatniej chwili 
został wycofany.
 
Prezydent zapowiedział 
wówczas zorganizowanie 
na temat zmian szerszej 
debaty. Od kilku dni w in-
ternecie dostępna jest an-
kieta. 
Nie wiadomo na ile jej wy-
niki będą brane pod uwa-
gę, może ją bowiem ano-
nimowo wypełnić każdy, 
nie ma też skutecznych 
zabezpieczeń uniemożliwia-
jących wielokrotne głoso-
wanie tym samym osobom. 

Ankieta została opatrzona 
krótkim wprowadzeniem 
prezydenta.
- Przez lata nie było praw-
nej możliwości zapewnienia 
przez miasto innych form 
opieki niż prowadzenie pu-
blicznych żłobków. Te na-
tomiast musiały spełniać 
wymogi takie, jak np. szpi-
tale, co powodowało, że 
ich utrzymanie jest bardzo 
drogie. Nie ma w Polsce 
miasta, które zapewniało-
by miejsca w żłobkach dla 
wszystkich chętnych. W 
Gliwicach ze żłobków korzy-
sta ok. 200 dzieci. Kolejka 
chętnych liczy ponad 600 
osób, dzieci do lat 3 mamy 
natomiast 5500 - pisze 

Zygmunt Frankiewicz.

By uzyskać opi-
nie mieszkańców, 
władze Gliwic 
postanowiły za-
dać cztery pytania 
dotyczące żłob-
ków i opieki dla 
najmłodszych. 
Chętni mogą wyrazić swoje 
zdanie w kwestii dofinan-
sowania opieki nad dzieć-
mi przez samorząd. Pada 
również pytanie o podział 
wsparcia finansowego - czy 
miasto powinno najbardziej 
wspierać najbiedniejsze 
rodziny, czy też stopień 
dofinansowania powinien 
być równy dla wszystkich, 
niezależnie od sytuacji ma-
terialnej rodziców. 
   
- Dotychczas mała grupa 
dzieci w żłobkach miej-
skich otrzymywała bardzo 
wysokie dofinansowanie z 
budżetu miasta (w większo-
ści w mniej więcej 90 proc. 
kosztów). Rodzice dzieci, 
które nie znalazły miejsca 
w żłobku, nie otrzymywali 
żadnego wsparcia. Chcemy 
zmienić ten stan. Planuje-
my przeznaczyć na ten cel 
więcej pieniędzy niż do tej 
pory - zapewnia prezydent 
Gliwic. 
 
Oprócz wersji internetowej, 
pytania zamieszczono tak-
że w sondzie dostępnej na 
łamach „Miejskiego Serwi-
su Informacyjnego“. Termin 
przyjmowania ankiet upły-
wa 1 września.

 
Michał Pac Pomarnacki

Prezydent pyta 
mieszkańców

Ciąg dalszy zawirowań wokół podwyżek 
w gliwickich żłobkach. Tym razem pre-
zydent Zygmunt Frankiewicz zachęca 
mieszkańców do wypełnienia ankiety 
dotyczącej organizacji opieki dla dzieci 
do lat trzech. Ankiety w formie elektro-
nicznej można wypełniać na stronie  
serwisu www.gliwice.eu. 

Obywatele prezydenci spotkali się 
w Warszawie
Przedstawiciele Unii Prezydentów Miast 
„Obywatele do Senatu” zebrali się we 
wtorek w Warszawie na spotkaniu przed-
stawicieli Unii Prezydentów Miast „Oby-
watele do Senatu”. 

zrzeszeni w Unii Prezydentów 
Miast „Obywatele do Senatu”. 
Było ono również okazją do za-
twierdzenia strategii kampanii 
wyborczej.

- Jednomandatowe okręgi wy-
borcze do senatu zwiększają 
szanse bezpartyjnych eksper-
tów na wybór do izby wyższej 
parlamentu. Wyłonieni w ten 
sposób senatorowie będą 
mogli skutecznie weryfikować 
prace Sejmu, który obecnie po-
dzielony jest między dwie zwal-
czające się partie polityczne. 
Będą stanowili również meryto-
ryczne wsparcie dla głowy Pań-

stwa, pełniąc funkcje niezależ-
nych ekspertów. Uważam, że 
w polskim parlamencie brakuje 
dobrych fachowców, którzy za-
miast na walce o władze, skon-
centrowaliby się na ważnych 
kwestiach z punktu widzenia 
naszego kraju. – tłumaczy Zyg-
munt Frankiewicz, prezydent 
Gliwic

20 sierpnia w Auli Fizyki Poli-
techniki Warszawskiej odbę-
dzie się pierwsza konwencja 
wyborcza przedstawicieli inicja-
tywy „Obywatele do Senatu”, 
na której zatwierdzone zostaną 
listy kandydatów. 


