
Marzec
Szalej¹cy Orkan Emma, 
spowodowa³ wiele szkód. 
Najbardziej ucierpia³y samo-
chody, z których wiele zosta³o 
poniszczonych przez spadaj¹ce 
przedmioty z dachów budyn-
ków i ga³êzie. Najwiêkszych 
zniszczeñ huragan dokona³ w 
centrum Zabrza.

W Œl¹skim Centrum Chorób 
Serca otwarty zosta³ nowocze-
sny oddzia³ intensywnej tera-
pii. Jego remont i wyposa¿enie 
kosztowa³o 2 mln z³otych. Do 
tej pory osoby, które trafi³y do 
zabrzañskiego Centrum w sta-
nie zagro¿enia ¿ycia spowodo-
wanego chorobami serca, p³uc, 
naczyñ, leczone by³y na ró¿nych 
oddzia³ach. 

Kwiecieñ
Rada Miejska przyjê³a uchwa-
łę wprowadzaj¹c¹ w Gliwicach 
strefy p³atnego parkowania. 

Górnik Zabrze bêdzie mia³ 
nowy stadion. Obiekt ma byæ 
gotowy w 2011 roku. A¿urowa 
konstrukcja nowego stadionu 
przypominaæ bêdzie powstaj¹ce 
w ostatnim czasie na œwiecie 
stadiony m.in. s³ynn¹ Allianz 
Arenê.

Maj
Podpisano umowê na budowê 
wêz³a Soœnica na skrzy¿owaniu 
autostrad A1 i A4. Bêdzie to 
najwiêksze skrzy¿owanie auto-
strad w Polsce. Trzypoziomowy 
wêze³ Soœnica po³¹czy autostra-
dy A1 i A4 oraz Drogê Krajow¹ 
nr 44 (ul. Pszczyñsk¹). Wêze³ 
zostanie wybudowany za ponad 
850 mln z³otych. 

Ruszy³a budowa Focus Park 
Gliwice (który parê miesiêcy 
póŸniej zmieni nazwê na Focus 
Mall). 28 maja wmurowano 
kamieñ wêgielny pod najwiêkszy 
obiekt z budowanych do tej 
pory przez firmê Parkridge. Ga-
leria bêdzie liczyæ 140.000 m2 
i znajdzie siê w niej 220 skle-
pów oraz punktów us³ugowych i 
rozrywkowych.

Historyczny awans Piasta Gli-
wice do Ekstraklasy. Szczêœcie 
kibiców i pi³karzy przyæmi³ jeden 
fakt: gliwicka dru¿yna nie dyspo-
nuje odpowiednim stadionem, 
na którym mog³aby rozgrywaæ 
mecze. Dlatego zapad³a de-
cyzja o przebudowie stadionu 
przy ulicy Okrzei - do tego czasu 
Piast Gliwice gra na stadionie w 
Wodzis³awiu Œl¹skim.

Czerwiec
Próba zorganizowania refe-
rendum w sprawie odwo³ania 
Zygmunta Frankiewicza ze 
stanowiska prezydenta Gliwic 
zakoñczy³a siê klap¹. Zamiast 
wymaganych 15 tysiêcy pod-
pisów zebrano  jedynie 4897 
podpisów. 

Oficjalnie otwarto park na-
ukowo-technologiczny „Tech-

Wszystkie drogi na obsza-
rze Gliwic podzielono na 
dwie kategorie ze wzglêdu 
na kolejnoœæ odœnie¿ania. 
– Postulaty i uwagi na te-
mat akcji „ZIMA” mo¿na 
zg³aszaæ do Andrzeja Na-
wrockiego, koordynatora 
ca³ego przedsiêwziêcia (tel. 
0-667- 096-122) lub do jego 
zastêpcy, Aleksandra Foita 
(0-667-096-222). 

Interwencje bêd¹ równie¿ 
przyjmowaæ pracownicy 
ZDM: Krzysztof Grzybowski 
(0-667-096-322), Pawe³ 
Wierzch (0-603-596-700) 
oraz Andrzej Nowak (0-603-
-996-200) – informuje Mar-
tyna Bubik z Zarz¹du Dróg 
Miejskich

Czas na odsniezanie
ny odœnie¿ania (szczegó³owy 
wykaz ulic jest dostêpny na 
stronie internetowej www.
zdm.gliwice.pl w dziale 
„Zima”). 

Dla potrzeb mieszkañców 
miasta publikujemy nu-
mery telefonów firm oraz 
nazwiska osób odpowie-
dzialnych w poszczególnych 
przedsiêbiorstwach za zimo-
we utrzymanie dróg i chod-
ników.

Zimowi koordyna-
torzy w firmach 
odœnie¿aj¹cych

1 - Grzegorz Staszewski, tel.   
    0-607-072-410
2 - Grzegorz Staszewski, tel. 
    0-607-072-410
3 - Jerzy Wojciechowski, tel. 
    0-501-269-162 lub 
    0-606-409-080
4 - Jerzy Wojciechowski, tel. 

    0-501-269-162 lub 
     0-606-409-080
5 - Grzegorz Staszewski, tel.  
     0-607-072-410
6 - Jerzy Wojciechowski, tel. 
     0-501-269-162 lub 
     0-606-409-080
7 - Jerzy Wojciechowski, tel. 
     0-501-269-162 lub 
     0-606-409-080
8 - Jerzy Wojciechowski, tel. 
     0-501-269-162 lub 
     0-606-409-080
9 - Jerzy Wojciechowski, tel. 
     0-501-269-162 lub 
     0-606-409-080

Odœnie¿anie chodników 
na prywatnych posesjach 
nale¿y do obowi¹zków 
ich w³aœcicieli i nie jest 
powinnoœci¹ zarz¹dcy dróg 
publicznych.
Tê kwestiê wyraŸnie reguluje 
obowi¹zuj¹ce w naszym kra-
ju ustawodawstwo. 

Nina Drzewiecka

GLIWICE. Od ubieg³ego roku obowi¹zuj¹ zmienione zasady zimowego utrzy-
mania publicznych dróg i chodników na terenie Gliwic. Miasto jest podzielo-
ne na 9 du¿ych rejonów. Ich odœnie¿aniem zajmuj¹ siê dwie firmy.  

Za odœnie¿anie Gliwic od-
powiada – „REMONDIS” z 
Gliwic oraz Zak³ad Us³ugowy 
„KONSERWACJA TERENÓW 
ZIELONYCH” z Bytomia 
(w³aœciciel – Jacek Wieczo-

rek). 

Pierwsza z tych firm ma za 
zadanie dbaæ o zimowe utrzy-
manie trzech rejonów mia-
sta, oznaczonych liczbami 

1, 2 i 5. Druga obs³uguje 6 
pozosta³ych rejonów o nume-
rach 3, 4, 6, 7, 8 i 9. 

Poni¿ej zamieszczamy tabelê 
z podzia³em miasta na rejo-

...zobaczmy co ciekawego dzia³o siê u nas w ubieg³ym roku. 
Dokończenie ze strony 1
noPark Gliwice”. Obiekt 
kosztowa³ 25 mln z³otych. 
Dziêki TechnoParkowi mo¿liwy 
bêdzie przep³yw wiedzy tech-
nologicznej z jednostek nauko-
wych do sfery gospodarki.

Górnik Zabrze znalaz³ sponso-
ra. Zosta³o nim Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe Allianz Pol-
ska, które na podniesienie 
kapita³u Górnika przeznaczy³o 
a¿ 8 mln z³. 

Lipiec 
Do Gliwic przyjecha³ lider 
PiS-u, Jaros³aw Kaczyñski. 
Wizytowa³ on lokalne struktury 
partii na Œl¹sku. 

W zabrzañskim Muzeum Gór-
nictwa Wêglowego wrêczono 
nagrody imienia œw. Kami-
la. Kapitu³a uhonorowa³a 
statuetk¹ prof. dr hab. Lecha 
Poloñskiego, znanego kardiolo-
ga oraz dr Zbigniewa Nawrata, 
dyrektora Instytutu Protez Serca 
Fundacji Rozwoju Kardiochirur-
gii. Wyró¿niono równie¿ Œl¹ski 
Uniwersytet Medyczny, który w 
roku 2008 obchodzi³ 60-lecie 
swojego istnienia.

Podium - najwiêksze w po³ud- 
niowej Polsce centrum wido-
wiskowo-sportowe jednak po-
wstanie. Radni zaakceptowali 
pomys³ dofinansowania inwe-
stycji z miejskiej kasy. Dyskusja 
rozgorza³a, poniewa¿ spadek 
kursu euro podniós³ koszt inwe-
stycji z 212 do 300 mln z³.

Sierpieñ 

Wielki sukces gliwickiego spor-
towca na Olimpiadzie w Pekinie. 
Zawodnik Piasta, szablista 
Adam Wiercioch, wywalczy³ 
srebrny medal olimpijski. 

Nale¿¹cy do Gliwic Hotel Leœny 
wystawiono na licytacjê. Cenê 

wywo³awcz¹ LEŒNEGO ustalono 
na 16 milionów z³otych.

Oddano do u¿ytku po³¹czenie 
drogowe ul. Rybnickiej z ul. 
Bojkowsk¹ w Gliwicach. Pra-
ce przy jego realizacji  trwa³y 
rok.  W ramach inwestycji zbu-
dowano 623-metrowy ³¹cznik 
ulic Lotników i Bojkowskiej oraz 
wyremontowano ul. Toruñsk¹. 
Koszt inwestycji - prawie 11 mln 
z³ brutto.

 Wrzesieñ 

W Teatrze Nowym w Zabrzu pod-
pisano umowê inauguruj¹c¹ 
dzia³alnoœæ Miêdzynarodowego 
Oœrodka Badañ i Dokumentacji 
Dziedzictwa Przemys³owego. 
Nowe centrum turystyczne ma 
promowaæ Œl¹sk i jego zabytki 
industrialne.

Po trwaj¹cych trzy lata pracach 
remontowych, modernizacyjnych 
i aran¿acyjnych gliwicki Zamek 
Piastowski otworzy³ swoje po-
dwoje dla zwiedzaj¹cych. 

Zmodernizowano skwer Des-
sau w Gliwicach. Remont 
kosztowa³ ponad 1,3 mln 
z³otych.  Z piêknie odnowio-
nego miejsca znikn¹³ bunkier, 
niebezpieczny i szpec¹cy go od 
lat, a rzeŸba Teodora Kalide, 
Ch³opiec z £abêdziem zyska³a 
odpowiedni¹ oprawê. Fontan-
na doczeka³a siê naprawy. Wy-
mieniono nawierzchniê alejek 
i ³awki. Wyposa¿ono tak¿e w 
nowe sprzêty plac zabaw.

PaŸdziernik 
Liderzy Stowarzyszenia Pol-
ska XXI, przyjechali do Gliwic 
na konferencjê „Powrót Polski 
do roli regionalnego lidera”. 
Spotkanie prowadzi³ Janusz 
Moszyñski, inauguracyjn¹ 
prelekcjê wyg³osi³ m.in. biskup 
Gerard Kusz.

Otwarto Nowe Gliwice - w 
sk³ad zajmuj¹cego prawie 15 
ha kompleksu wchodzi cechow-
nia (siedziba Gliwickiej Wy¿szej 
Szko³y Przedsiêbiorczoœci), 
dawna maszynownia ( Inkuba-
tor Przedsiêbiorczoœci), przed-
wojenna willa dyrektora kopalni 
oraz ca³kowicie  nowy budynek 
dydaktyczny (Nauczycielskie Ko-
legium Jêzyków Obcych ).

Cmentarz Hutniczy przy ulicy 
Robotniczej ma 200 lat. Dziêki  
Stowarzyszeniu „Gliwickie Me-
tamorfozy”nekropolia odzyskuje 
swoje piêkno.

W Zabrzu wybrano Miss Inter-
continental. Wygra³a 23-letnia 
Christina Carmago z Kolum-
bii.  Fina³owa gala odby³a siê 
w zabrzañskim Domu Muzyki i 
Tañca. O tytu³ „najpiêkniejszej” 
oraz koronê z 720 brylantami 
rywalizowa³y reprezentantki 57 
krajów.

26 paŸdziernika odby³y siê 
wybory do trzech gliwickich 
rad osiedlowych. Frekwencja 
wynios³a 3,65 %. Kandydat 
z najwiêksz¹ iloœci¹ g³osów 
uzyska³ poparcie na pozio-
mie 2,02 % uprawnionych do 
g³osowania. Cz³onków Rad 
Osiedlowych wybierano w dziel-
nicach: Œródmieœcie, Trynek i 
Wójtowa Wieœ.

Listopad
Prezydent Lech Kaczyñski 
odwiedzi³ Gliwice i wyg³osi³ 
wyk³ad na Politechnice 
Œl¹skiej. 

Ruszy³a budowa zabrzañskiego 
odcinka Drogowej Trasy 
Œrednicowej. Cztery odcinki 
DTŒ maj¹ prawie 8 km. 

Oddano do u¿ytku kolejn¹ 
nowa drogê - przed³u¿enie uli-
cy Kosów w Gliwicach. Bu-
dowa nowego ³¹cznika trwa³a 
rok. 600 metrowa droga, ³¹czy 
Sikornik z Ostrop¹, Wójtow¹ 

Wsi¹ i zachodni¹ czêœci¹ 
œródmieœcia. 

Gliwiczanie nie chc¹ zmieniaæ 
komunistycznych patronów. W 
ankiecie przeprowadzonej przez 
Urz¹d Miasta wziê³o udzia³ 
3309 mieszkañców. Tylko 
288 z nich opowiedzia³o siê za 
zmian¹ nazw ulic.

Grudzieñ 

W Kopalni Guido otwarto poziom 
320. Do tej pory zwiedzaj¹cy 
zje¿d¿ali jedynie na poziom 
170.  . W udostêpnionych wyro-
biskach warunki zbli¿one s¹ do 
tych, w jakich pracowali górnicy 
w czasach œwietnoœci kopalni. 
Guido jest jedn¹ z najwiêkszych 
atrakcji turystycznych Zabrza 
i „pere³k¹” na szlaku Zabyt-
ków Techniki Województwa 
Œl¹skiego.

Dzia³aj¹cy w Gliwicach od 3 
lat konsulat honorowy Nie-
miec przeniós³ siê do nowej 
siedziby. W reprezentacyjnych 
pomieszczeniach w Rynku 6 
otwarto równie¿ Biuro Regio-
nalne Polsko-Niemieckiej Izby 
Przemys³owo-Handlowej.

Górnik Zabrze obchodzi³ jubi-
leusz 60-lecia. Z tej okazji w 
Domu Muzyki i Tañca spotka³o 
siê kilka pokoleñ pi³karzy, tre-
nerów, dzia³aczy, a tak¿e sym-
patyków zas³u¿onego dla pol-
skiej pi³ki klubu. Œwiêtowano 
hucznie - ponad 2 tysi¹ce osób 
oklaskiwa³o legendarnych za-
wodników oraz œpiewaj¹c¹ dla 
nich Marylê Rodowicz.

Ogromny pożar trawi 11 ty-
sięcy metrów kw. centrum 
handlowego M1. Całkowitemu 
zniszczeniu ulega między inny-
mi sklep Praktiker.

opracowa³a: Katarzyna Kowal


