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Sensacyjne informacje z Brukseli. Wiele wskazuje na to, że Gliwice nie dosta-
ną unijnej dotacji w wysokości ponad 140 mln zł na budowę hali Podium.

Prace przy inwestycji wartej 
prawie 295 milionów zł miały 
ruszyć pod koniec ubiegłego 
roku. Jednak w wyniku prze-
dłużających się procedur 
unijnych, od kilku miesięcy 
wokół inwestycji zapanowała 
stagnacja. Jak się okazuje, 
Komisja Europejska najpraw-
dopodobniej odmówi udzie-
lenia dotacji dla budowy hali 
Podium, twierdząc, że projekt 
jest nierentowny.
 
Zniesmaczenia całą sytuacją 
nie kryje Marek Jarzębowski, 
rzecznik prasowy prezydenta 
Gliwic.
 
- To chore! Wciąż mamy na-
dzieję, że to jakieś nieporo-
zumienie. Jeszcze niedawno 
dziwiono się, że chcemy wy-
budować taki obiekt za tak 
niewielkie pieniądze. A teraz 
twierdzą, że to nierentowne 
i że nie będzie nas stać na 
jego utrzymanie - ze wzburze-
niem komentuje rzecznik pre-
zydenta w rozmowie z „Gaze-
tą Miejską”.
 
Jak dodaje, umiejętnie zarzą-
dzane Gliwice stoją ością w 
gardle niektórym marszałkow-
skim urzędnikom.
- Podczas ostatniego Europej-
skiego Forum Gospodarczego 
w Katowicach, gdy marszałek 
mówił o rozwijającym się wo-
jewództwie śląskim, to wska-
zywał na Podium, jako jedną 
ze sztandarowych inwestycji. 
A teraz mówi się, że te 141 
mln zł urząd marszałkowski 
będzie mógł wydać na coś in-
nego. Katowicom ewidentnie 
nie podoba się to, że Gliwice 
się tak prężnie rozwijają - 
stwierdza Jarzębowski.
 

Urząd marszałkow-
ski, który nadzoruje 
wydawanie unij-
nych dotacji w ca-
łym województwie, 
ma przedstawić 
więcej szczegółów 
po spotkaniu 
marszałka Adama 
Matusiewicza 
z Zygmuntem 
Frankiewiczem, 
pod koniec maja.
 
- Do urzędu marszałkowskie-
go Województwa Śląskiego 
wpłynęło pismo informujące 

300 mln zł. Dotacja unijna 
ma być na poziomie 141 mln 
zł, a więc blisko 160 mln 
musi wyłożyć miasto. Pytanie 
jest otwarte – czy mieszkańcy 
chcą, by miasto się mocno 
zadłużało w celu realizacji tak 
wielkiej inwestycji, tym bar-
dziej, że w mieście jest wiele 
innych priorytetowych zadań, 
które powinniśmy realizować 
– komentował Marek Wi-
duch, radny Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej.

- Co do referendum, to ja 
sobie nie wyobrażam, jak 
można skonstruować pyta-
nie. To jest gigantyczna od-
powiedzialność. W przypadku 
prostego pytania „czy chcesz, 
aby w Gliwicach wybudowana 
została hala Podium?”, mnie-
mam, że każdy odpowie, że 
chce. Wszyscy chcą, by coś 
powstało. Tylko na ile każdy 
będzie potrafił wziąć odpo-
wiedzialność za wydane 300 
mln zł? – tak do pomysłu refe-
rendum odniósł się Jarosław 
Wieczorek z Prawa i Sprawie-
dliwości.
 
- Chciałbym zwrócić uwagę 
na jeszcze jeden aspekt. 
Każdy mówi - „dobrze, że te 
pieniądze zostaną w Polsce 
w razie czego”. Dla mnie 
osobiście to za mało. Ja bym 
sobie życzył, by te pieniądze 
zostały przede wszystkim w 
Gliwicach, bo to myśmy o nie 
zabiegali. Temu miastu one 
się po prostu należą – podsu-
mował Janusz Szymanowski 
z Platformy Obywatelskiej.

Michał Pac Pomarnacki
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Podium pod znakiem 
zapytania

o stanowisku Komisji Euro-
pejskiej. Pismo zostało już 
przekazane beneficjentowi 
- miastu Gliwice. Marszałek 
Adam Matusiewicz spotka 
się w sprawie dalszego po-
stępowania z projektem z 
prezydentem Frankiewiczem. 
Dopiero po tym spotkaniu 
będzie możliwe określenie, 
jakie będą dalsze losy hali 
- informuje nas Aleksandra 
Marzyńska, rzecznik prasowy 
urzędu marszałkowskiego.
 
W przypadku, gdyby potwier-
dziły się doniesienia o braku 
dotacji dla hali Podium, byłby 
to ogromny cios dla prezy-
denta Gliwic, który od dawna 
przekonuje o zasadności bu-
dowy obiektu. Na razie trudno 
stwierdzić, czy władze miasta 
zdecydowałyby się sfinanso-
wanie inwestycji ze środków 
własnych.
   

Informację 
o negatywnej 
odpowiedzi 
z Brukseli „na 
gorąco” komen-
towali w studiu 
24gliwice 
gliwiccy radni.

 
- Kwestia Podium jest w dys-
kusji. O halę zabiegamy od 
2006 roku. Jest mnóstwo 
dokumentów, które nie pod-
ważały sensowności tego 
zadania. Jeśli dzisiaj, po 6 
latach okazałoby się, że ktoś 
kwestionuje zasadność, to 
byłoby to niepoważne. Ja 
traktuję to jako kolejną fazę 
prac nad Podium – ocenia sy-
tuację Krystyna Sowa, radna 
Koalicji dla Gliwic Zygmunta 
Frankiewicza.

- Od początku uważałem, że o 
wybudowaniu hali powinni de-
cydować mieszkańcy Gliwic w 
ogólnomiejskim referendum. 
Podium ma kosztować blisko 


