
mediach te sprawy są nagła-
śniane, a mieszkańcy widzą, 
że wizerunek włodarza miasta 
nie zawsze jest kryształowy – 
ocenia Zbigniew Wygoda.
– Myśmy tę prezydenturę od 

kilku lat oceniali negatyw-
nie. Natomiast w tej chwili 
jest chyba klimat do tego, 
że zaczynają niektóre sprawy 
wychodzić na światło dzien-
ne. Ten klimat wokół dwóch 
panów wiceprezydentów jest 
przynajmniej niepokojący. Zo-
baczymy, jak to się skończy, 

– Jeśli chodzi o porażki, brak 
realizacji obwodnicy południo-
wo-zachodniej. Ten temat wra-
ca już od kilkunastu lat i dalej, 
mimo wszystko, prezydentowi 
nie udaje się rozpocząć tej 
inwestycji, poza 600-metro-
wym odcinkiem – wylicza Jaro-
sław Wieczorek, radny Prawa 
i Sprawiedliwości.

– Ja zacząłbym od sprawy tych 
nieszczęsnych lip z ul. Mickie-
wicza. Oczywiście, prezydent 
nie był bezpośrednio odpowie-
dzialny za tę sytuację, to była 
decyzja Zarządu Dróg Miej-
skich. Moim zdaniem forma 
potraktowania mieszkańców 
była niedopuszczalna i skan-
daliczna. Niestety, zabrakło 
tu głosu rozsądku prezydenta, 
wsparcia w tym konflikcie – 
ocenia przewodniczący Rady 
Miejskiej Zbigniew Wygoda, 
z Platformy Obywatelskiej. 

– Tak jest od wielu lat. Pre-
zydent prowadzi konsultacje, 
gdy jest mu to na rękę. Tak 
jak w przypadku hali Podium. 
Gdy trzeba zapytać gliwiczan, 
czy mamy dodatkowo wydat-
kować 153 mln zł, to robimy 
konsultacje, żeby mieć wytłu-
maczenie dla realizacji inwe-
stycji. Natomiast gdy są jakieś 
elementy sporne, dotyczące 
lip lub szkół specjalnych, to 
okazuje się, że ten dialog jest 
bardzo mocno ograniczony i, 
w zasadzie, zawężony tylko do 
gabinetu prezydenta – dodaje 
Jarosław Wieczorek.

– Drugą porażką jest brak do-
statecznej woli współpracy 
ze strony prezydenta z Radą 
Miejską. Są duże postępy, 
ale nie da się czegoś, co przez 
paręnaście lat wyglądało ina-
czej, szybko zmienić – stwier-
dza Zbigniew Wygoda.

– Kolejnym elementem, który 

negatywnie wpływa na kaden-
cję prezydenta jest informacja 
z ostatnich tygodni, o braku 
dotacji unijnej na kwotę 153 
mln zł na budowę Podium. Naj-
prawdopodobniej te pieniądze 
przepadną, a Gliwice nie zoba-
czą ani złotówki. To jest presti-
żowa porażka prezydenta. Ko-
misja Europejska we wstępnej 
opinii uznała, że projekt jest 
nierentowny i nie zasługuje na 
taką dotację, czyli można do-
mniemywać, że jest to porażka 
prezydenta w przygotowaniach 
projektu i dokumentacji – ko-
mentuje Wieczorek.

– Sukcesem jest na pewno 
nieprzegranie referendum. To 
wyraźnie świadczy o tym, że 
jego polityka w jakiś sposób za-
dowala mieszkańców. Chociaż 
z drugiej strony można też po-
wiedzieć, że grupa referendalna 
nie przekonała mieszkańców 
do swoich racji – przypuszcza 
Zbigniew Wygoda.

– W końcu udało się rozpo-
cząć, po pięciu latach sta-
rań, budowę trzech sal spor-
towych przy szkołach w Gli-
wicach. To jest niesłychanie 
potrzebne miastu, bo deficyt 
sal jest ogromny. Myślę, że 
to należy zapisać na plus pre-
zydentowi – ocenia Jarosław 

Wieczorek.
– Mnie osobiście podoba się 
sposób, w jaki konsekwent-
nie prowadzi się remont 
uliczek Starego Miasta. Na-
reszcie widać plus, zwłaszcza 
w porównaniu do tego, co było 
dwa lata temu – fatalnego re-
montu ul. Wieczorka i płyty 
Rynku. To, co dzieje się na 
uliczkach Starówki napawa 
nadzieją, że będzie lepiej – 
sugeruje Wygoda.

– Na plus należy zapisać or-
ganizację World Technopo-
lis Association (WTA) we 
wrześniu. Ja to oceniam ge-
neralnie pozytywnie – zrobił 
się wokół Gliwic międzynaro-
dowy klimat. Uczciwie trzeba 
przyznać, że jest to, w jakimś 
stopniu, zasługa prezydenta – 
dodaje Wieczorek.

Nasi rozmówcy zwrócili rów-
nież uwagę na kontrowersje 
wokół najbliższych współpra-

cowników prezydenta Gliwic.
– W ciągu ostatnich trzech 
miesięcy nieustannie widać 
jakieś potknięcia – czy to kwe-
stia lip, czy wątek niejasności 
prawnych co do udziału wice-
prezydenta Piotra Wieczorka 
w radach nadzorczych. Takich 
spraw jest więcej. W różnych 
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Pod lupą: półmetek prezyden

Na początku grudnia minęły dwa lata od kiedy gliwiczanie ponownie wybrali Zygmunta Frankiewi-
cza na stanowisko prezydenta miasta. To dobra okazja, żeby zapytać przedstawicieli świata lokalnej 
polityki o ocenę działań pracy prezydenta w trwającej kadencji. 

Jako największe sukcesy prezydenta wskazano rekordowy budżet i stabilną 
sytuację finansową miasta, przyciągnięcie ważnych inwestorów oraz wybudo-
wanie Stadionu Miejskiego przy ul. Okrzei. Za główne porażki uznano nato-
miast brak dialogu z mieszkańcami (zamieszanie wokół wycinki lip i szkół spe-
cjalnych), atmosferę towarzyszącą referendum i kontrowersje wokół współpra-
cowników prezydenta – K. Tomali, M. Jarzębowskiego i P. Wieczorka, a także 
impas przy budowie zachodniej obwodnicy miasta.

Kadencję Zygmunta Frankiewicza na półmetku 
ocenili także czytelnicy portalu 24gliwice.pl 
w internetowej sondzie.

brak realizacji obwodnicy 
południowo-zachodniej

remont 
uliczek 
Starówki

budowa trzech 
przyszkolnych 
sal sportowych

ale na pewno burzy to jego 
wizerunek – twierdzi Jarosław 
Wieczorek.

Niestety, zaproszenia do 
podsumowania swojej pra-
cy nie przyjął sam Zygmunt 
Frankiewicz. 
„Jak do tej pory, pan prezy-
dent Zygmunt Frankiewicz na 
koniec kadencji szczegółowo 
rozliczy się z czteroletniej pra-
cy na rzecz naszego miasta, 
z obietnic wyborczych skła-
danych gliwiczanom w 2010 
roku. Na rzetelne podsumowa-
nie jest jeszcze za wcześnie. 

Wiele projektów jest na róż-
nych etapach realizacji, a dzia-
łania bieżące oceniane są 
na bieżąco“ – przekazał nam 
Marek Jarzębowski, rzecznik 
prezydenta.

Trwająca kadencja Zygmunta 
Frankiewicza jest różnie oce-
niana przez lokalnych polity-
ków. Warto jednak pamiętać, 
że za dwa lata najważniejszą 
ocenę, przy urnach, wystawią 
gliwiczanie.

opracowanie 
Michał Pac Pomarnacki

brak dotacji unijnej
na budowę Podium


