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R E K L A M A . . . .

Wœród tych, którzy nie po- 
s³uchali apelu o bojkot refe-
rendum i poszli g³osowaæ, za 
odwo³aniem Zygmunta Fran-
kiewicza by³o 16.020 osób, 
przeciw 1886. 
Za odwo³aniem Rady Miej-
skiej opowiedzia³o siê 15.550 
mieszkañców, natomiast 
przeciw - 2.223. G³osowanie 

up³ynê³o bez zak³óceñ.

Taki wynik oznacza ca³kowit¹ 
pora¿kê referendystów. Nie 
uda³o im siê bowiem zachêciæ 
do udzia³u w referendum i 
g³osowania za odwo³aniem 
Prezydenta oraz radnych, na-
wet tych mieszkañców, któ-
rzy wczeœniej podpisali listy 

popieraj¹ce zorganizowanie 
referendum.

Grupa Inicjatywna odmówi³a 
nam komentarza w sprawie 
referendalnej pora¿ki. 
Jej przedstawiciele, którzy 
do tej pory bardzo chêtnie 
wypowiadali siê w mediach i 
przesy³ali oœwiadczenia, nie 

Wyniki referendum nie s¹ zaskoczeniem. 
Liderzy Grupy Inicjatywnej zdawali siê byæ 
ca³kowicie g³usi na krytyczne g³osy pod 
adresem fatalnie prowadzonej kampanii. 
Zamiast informacji, by³o obra¿anie siê na 
media lub straszenie dziennikarzy s¹dem. 

Mieszkañcy „nie kupili“ kampanii opartej o krytykê wszyst-
kiego, pocz¹wszy od rzeczywiœcie kontrowersyjnej likwi-
dacji linii tramwajowej po oczekiwan¹ przez mieszkañców 
budowê hali Podium czy Drogowej Trasy Œrednicowej.
Teraz zapewne us³yszymy, ¿e winni niskiej frekwencji s¹ 
wszyscy;  w³adze miasta, pogoda, policja, cykliœci i me-
dia. Prawda jest zupe³nie inna. Winni s¹ sami organizato-
rzy, którzy zdecydowali siê wszcz¹æ awanturê kosztującą 
nas wszystkich prawie 300 tysiêcy z³otych. Awanturê, 
której fina³ by³ z góry do przewidzenia.

W niedzielê dostali za to recenzjê od mieszkañców. Cie-
kawe czy ta lekcja ich czegoœ nauczy.

Prace przy remoncie koœcio³a pw. Wszyst-
kich Œwiêtych id¹ pe³n¹ par¹. Jeszcze 
w tym roku wyremontowany zostanie 
dach nad naw¹ g³ówn¹ i nawami bocznymi 
oraz daszek od strony ul. Dolnych Wa³ów. 
Uzupe³nione zostan¹ tak¿e ubytki elewacji 
wie¿y oraz dwóch sygnaturek.

Reszta prac m.in. dalsza wymiana dachówek przewi-
dziana jest na przysz³y rok. Remont kosztowaæ bêdzie 
prawie 900 tysiêcy z³otych. 

O godzinie 20.00 w niedzielê zakoñczy³o siê 
referendum w sprawie odwo³ania Prezydenta 
i Rady Miasta w Gliwicach. Frekwencja 
wynios³a 11,74%, do urn wybra³o siê 
18.094 mieszkañców - to znacznie poni¿ej 
wymaganego minimum, niezbêdnego do 
wa¿noœci referendum.

odbierali telefonów i jakby za-
padli siê pod ziemiê. 
Rzecznik prasowy nie chcia³ 
rozmawiaæ z dziennikarzami, 
którzy s¹ „stronniczy”. 

W poniedzia³ek wieczorem, 
na stronie internetowej 
www.referendumgliwice.pl 
mo¿na by³o jedynie znaleŸæ 
informacjê, ¿e stosowne 
oœwiadczenie zostanie opu-
blikowane po og³oszeniu ofi-
cjalnych wyników. 

Niepowodzenie referendum 
oznacza, ¿e do koñca kaden-
cji zarówno prezydent jak i 
Rada Miejska pracowaæ bêd¹ 
praktycznie w niezmienionym 
sk³adzie. 

Z gliwickiej Rady Miejskiej na 
pewno odejdzie jeden z rad-
nych - Marek Berezowski. 
Kilka dni temu zapowiedzia³ 
on, ¿e od 8 listopada 2009 
zrzeka siê mandatu radnego. 
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