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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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Szczątki na Starówce

Strona 11

Kto kupi teren Focusa?

Referendum
we wrześniu

Miało być nowoczesne cen-
trum  handlowe. Na razie jest 
ogromna działka do sprzeda-

nia

16 września 
odbędzie się 
referendum w 
sprawie od-
wołania prezy-
denta Gliwic. 
Potwierdziły 
się tym sa-
mym nasze 
nieoficjalne 
informacje, 
które poda-
waliśmy już w 
ubiegłym ty-
godniu. 
W piątek, tuż przed godziną 
14.00, informację o referen-
dum potwierdził w rozmowie z 
„Gazetą Miejską” Michał Nie-
dopytalski, komisarz wyborczy 
z katowickiej delegatury Krajo-
wego Biura Wyborczego.

- Złożony w czerwcu wniosek 
społeczny uznałem za speł-
niający wymagania. Na 16 
września wyznaczyłem ter-
min referendum gminnego 
w sprawie odwołania prezy-
denta Gliwic Zygmunta Fran-
kiewicza przed upływem ka-
dencji - informuje komisarz. 

Jak się okazało, około 70 
podpisów poparcia pod wnio-
skiem o zorganizowanie refe-
rendum należało do... nieży-
jących osób. Komisarz zgłosił 
sprawę do prokuratury. Co 
prawda dokładnej liczby waż-
nych podpisów nie znamy, 
lecz jak zapewnia nas komi-

sarz, było ich około 500 wię-
cej niż wymagane 15.084.  
 
Przypomnijmy, referendyści 
zarzucają urzędującemu od 
1993 roku Zygmuntowi Fran-
kiewiczowi m.in. zaniedbanie 
w kwestii bramek na gliwickim 
odcinku autostrady A4 oraz 
niegospodarność, której dowo-
dem ma być budowa hali wido-
wiskowo-sportowej Podium.
 
- Jestem szczęśliwy, że uda-
ło nam się przebrnąć przez 
ten pierwszy etap. To dopie-
ro pierwszy krok w kierunku 
zmian w Gliwicach - powiedział 
Andrzej Jarema-Suchorowski, 
przedstawiciel Obywatelskiego 
Komitetu Referendalnego. 
 
OKR ciągle jeszcze nie 
przedstawił kontrkandydata 
dla obecnego prezydenta. 
- Na razie nic nie możemy po-
wiedzieć - ujawnimy jego toż-

samość w połowie tygodnia. 
Możliwe, że będzie to któryś z 
obecnych radnych - tajemniczo 
dodał Jarema-Suchorowski. 

By referendum 
było ważne, 16 
września do urn 
musiałoby pójść 
około 22 tysięcy 

gliwiczan. 
Dla frekwencji, kluczowe zna-
czenie może odegrać ewen-
tualne poparcie referendum 
przez partie polityczne. Zapyta-
liśmy Zbigniewa Wygodę (PO), 
przewodniczącego gliwickiej 
Rady Miejskiej, czy Platforma 
Obywatelska będzie namawia-
ła do udziału w referendum. 

- Wszystko zależy od decyzji 
Rady Powiatu, która spotka 

się w najbliższych dniach. Wte-
dy zostanie podjęta odpowied-
nia decyzja - skomentował dla 
„Gazety Miejskiej” Zbigniew 
Wygoda.

Zapytany o zamiar kandy-
dowania w ewentualnych 
wyborach, w przypadku gdy-
by Zygmunt Frankiewicz 
został odwołany, przewod-
niczący RM nie zaprzeczył. 
- Na chwilę obecną nie mogę 
potwierdzić lub zaprzeczyć. De-
cyzja o kandydacie PO w ewen-
tualnych wyborach zostanie 
podjęta przez Radę Powiatu - 
tłumaczy Wygoda. 

Wrześniowe referendum to ko-
lejna próba odwołania Zygmun-
ta Frankiewicza. W listopadzie 
2009 referendum zakończyło 
się porażką organizatorów - 
do urn poszło wtedy zaledwie 
11,74 proc. uprawnionych do 
głosowania gliwiczan. (mpp)
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Objazdy 
i utrudnienia 
na  drogach
Trwają prace związane z re-
montem nawierzchni jezdni i 
chodników na ul. Skowroń-
skiego.
Od soboty zamknięty dla ru-
chu jest odcinek ul. Skowroń-
skiego od skrzyżowania ul. 
Witkiewicza-Podlesie do skrzy-
żowania z ul. Poniatowskiego. 
Objazd wyznaczono ulicami: 
Witkiewicza, Opolską i Lipową. 
Zakończenie prac zaplanowa-
no na 28 lipca, o ile nie wystą-
pią nieprzewidziane zdarzenia 
związane z zakresem robót lub 
załamaniem warunków pogo-
dowych.

Do piątku nie będzie dzia-
łać sygnalizacja świetlna na 
skrzyżowaniu ulic: Pszczyń-
ska-Pocztowa. Wprowadzono 
ręczne kierowanie ruchem. Jak 
informuje Zarząd Dróg Miej-
skich, powodem wyłączenia 
sygnalizacji są prace związane 
z budową kanalizacji sanitar-
nej dla powstającego w pobli-
żu centrum handlowego. 
(zdm) fot: zdm

To będzie kolejna próba 
sprzedaży Hotelu Le-

śnego. Z przetargu na 
przetarg obiekt tanieje, 
a  chętnych do zakupu 

ciągle brak


