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Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30
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Uwaga! Zakręt!
Ulica Zygmuntowska w Łabędach na pewno 
nie należy do najbezpieczniejszych w mieście. 
Od początku roku aż dziesięć samochodów 
wylądowało tam w rowie...

R E K L A M A . . . .

Strona 6

Budowa gigantycznego centrum 
handlowego Europa Centralna 
zbliża się do finiszu. W ubiegłym 
tygodniu na obiekcie uroczyście 
zawieszono wiechę.

Mały potop na Dolnych Wałów. 
Pechowa ulicaW Gliwicach

bez zmian

Jest piękna, bardzo 
zrównoważona i mą-
dra. Fuga i inne psy 
czekają na nowych 
opiekunów. Zobacz 
nasz kącik adopcyjny

Strona 8

R E K L A M A . . . .
Oficjalne wyniki referendum 
opublikowała w poniedziałek 
rano Państwowa Komisja Wy-
borcza. W Gliwicach wydano 
10.275 kart do głosowania. 
Za odwołaniem Zygmun-
ta Frankiewicza głosowało 
8.556 mieszkańców przy bar-
dzo niskiej frekwencji 6,87 
proc. By referendum było 
ważne, udział musiało w nim 
wziąć przynajmniej 22.565 

gliwiczan - około 15 proc.

Najmniej, bo tylko 13 kart do 
głosowania wydano w Przed-
szkolu Miejskim nr 20 przy 
ul. Pszczyńskiej. Na drugim 
biegunie znalazło się Przed-
szkole Miejskie nr 4 przy ul. 
Barlickiego, gdzie wydano 
211 kart.

Oto jak wyniki referendum ko-

Podczas 
niedzielnego 
referendum 

lokale wyborcze 
świeciły pustkami.

Dotkliwą porażką referendy-
stów zakończyła się próba 
odwołania prezydenta Gliwic 
przed upływem kadencji.  
W niedzielę do urn poszło nieco 
ponad 10 tysięcy gliwiczan.

mentuje prezydent Zygmunt 
Frankiewicz i rzecznik praso-
wy Obywatelskiego Komitetu 
Referendalnego, Dariusz Je-
zierski.

- Po raz kolejny 
okazało się, 
że wyborcy 
są mądrzejsi 
od tzw. po-
lityków. Nie 
pomogły duże 
p i e n i ą d z e , 
tony kłamli-

wych ulotek ani apel posła w 
imieniu rządzącej partii. Gliwi-
czanie jednoznacznie ocenili 
sytuację i odmówili udziału 
w bezzasadnym referendum. 
Wszystkich, którzy chcą ze 
mną zmieniać Gliwice na 
lepsze zapraszam do współ-
pracy.

- Gliwiczanie 
dokonali wy-
boru - jedni 
św i adom ie , 
inni nie. Ża-
łować należy 
jednak, że Zyg-
munt Frankie-
wicz wypaczył 
wyniki referendum przez jed-
noznaczną, chwilami wręcz 
nieetyczną kampanią nega-
tywną. 
Oczywiste jest, że na ewen-
tualną zmianę u steru po-
czekamy minimum dwa lata. 
Ale pewne jest również iż 
obnażona została ta zła, 
ukrywana strona zarządzania 
miastem. Zygmunt Frankie-
wicz musi się teraz uporać 
z tym, co zostało odkryte,  
a presja opinii publicznej  
nie tylko nie powinna zelżeć,  

ale wręcz się wzmagać. Spo-
dziewam się, że wiedza gli-
wiczan o sposobie sprawo-
wania władzy przyjętym przez 
obecną ekipę bardzo szybko 
się zwiększy i za dwa lata  
dadzą  temu  wyraz.


