
Ukazuje się od 1997 roku
ISSN 1508-1001

4 sierpnia 2009
nr 427    nakład 

20.000 egz.

v R E K L A M A . . . .

Wizualizacje: ARC design Daniel Krawczyk Gruszczyk sp.j.

Tak będzie wyglądała stacja pogotowia 
od strony skrzyżowania ulic 
Konarskiego  i Jagiellońskiej

GLIWICE. Pogotowie Ratunkowe przeniesie siê do nowej siedziby. Nowoczesny obiekt, 
który powstanie przy zbiegu ulic Jagielloñskiej i Konarskiego bêdzie spe³nia³ wszystkie 
wymogi stawiane tego typu placówkom. Dziêki bliskiemu s¹siedztwu 
wêz³a DTŒ, ratownicy szybko i sprawnie dotr¹ do poszkodowanych. 

Do wypadku z udzia³em 
dwóch samochodów 
ciê¿arowych dosz³o 
w ubieg³¹ œrodê na 
autostradzie A4, na 
wysokoœci ul. Rybnic-
kiej. 

W stoj¹c¹ na poboczu ciê¿a- 

rówkê z potê¿n¹ si³¹ uderzy³a 
druga, wypychaj¹c j¹ na œrodek 
drogi. Wybuch³ po¿ar, w wyni-
ku którego jedna z ciê¿arówek 
doszczêtnie sp³onê³a. 

Autostrada w kierunku Wro- 
c³awia zosta³a ca³kowicie za-
blokowana na kilka godzin. 
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Inicjatorzy zorganizowania refe-
rendum w sprawie odwo³ania 
prezydenta Gliwic i Rady Miej-
skiej twierdzą, że posiadaj¹ 
ju¿ wymagan¹ liczbê 17.000 
podpisów niezbêdnych do jego 
przeprowadzenia. Zapowiadaj¹ 
jednak, ¿e chcą zebrać wiêcej 
- oko³o 20.000.

Wszystko wskazuje 
wiêc na to, ¿e tym 
razem referendum 
siê odbêdzie.

Zdaj¹ sobie z tego sprawê 
równie¿ w³adze miasta, które 
w ostatnich dniach rozpoczê³y 
intensywn¹ kampaniê broni¹c¹ 
ich racji.

Pojawi³y siê p³atne og³oszenia 
w prasie lokalnej, ulotki a 
nawet stojaki z tablicami 
prezentuj¹cymi osi¹gniêcia 

samorz¹du (m.in. pod Ratu-
szem). 
Do kampanii zaangażowali się 
nawet sami radni (patrz fot.)   
i cz³onkowie m³odzie¿ówki Plat-
formy Obywatelskiej “M³odzi 
Demokraci”, którzy rozdawali 
na ulicach ulotki i wydawany 
przez UM Miejski Serwis Infor-
macyjny. 

Termin wyznaczy 
komisarz
Komplet list z podpisami, 
po zakoñczeniu akcji refe-
rendalnej otrzyma komisarz 
wyborczy. Po ich pozytywnym 
zweryfikowaniu, komisarz ma 

30 dni na og³oszenie terminu 
referendum.

Ustawa przewiduje, ¿e data 
referendum w tym przypad-
ku musi byæ wyznaczona 
najpóŸniej w 50 dniu od pu-
blikacji postanowienia komi-
sarza.

Oznacza to, że referendum naj-
prawdopodobniej odbędzie się 
w październiku lub w pierwszej 
połowie listopada.
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Na ile prawdopodobne jest usunięcie prezydenta przez referendystów?

Referendum w październiku 
lub listopadzie


