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Komenda Miejska Policji w Gliwicach otrzymała 8
nowych radiowozów. Pojazdy będą patrolować ulice
Gliwic, Knurowa, Pyskowic, Gierałtowic oraz Pilchowic. Ich
zakup został sfinansowany wspólnie przez samorząd lokalny
oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.
Lew Czuwający, nagroda Prezydenta Gliwic, trafiła
w ręce Iwony Guzickiej i Elżbiety Więcław, założycielek Prywatnego Centrum Edukacyjnego „Filomata“. Zygmunt
Frankiewicz tradycyjnie już wręczył ją podczas noworocznego
spotkania w Gliwickim Teatrze Muzycznym.
Grzegorz Krawczyk został nowym dyrektorem Muzeum w Gliwicach. Po dwóch nierozstrzygniętych konkursach na to stanowisko, władze postanowiły powołać na
nie, związanego z miastem, zastępcę dyrektora Gliwickiego
Teatru Muzycznego.
W Gliwicach podczas XVII Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy udało się zebrać ponad 132 tys.
złotych. Pieniądze zbierało prawie 300 wolontariuszy.
„W przypadku Gliwic tramwaj to wyjątkowo deficytowy środek transportu” - uważa prezydent. Frankiewicz
i zapowiada „szeroką dyskusję na temat przyszłości gliwickich tramwajów”. W odczuciu mieszkańców oznacza to, że
decyzja w sprawie popularnego środka publicznego transportu już zapadła i prezydent zamierza go zlikwidować.
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Zapowiada siê walka handlowych gigantów. Który z nich przygotuje
Jaki był 2009
ciekawsz¹ ofertê i przyci¹gnie wiêcej klientów?
rok w Gliwicach? Przygotowaliśmy
krótkie podsumowanie
najważniejszych wydarzeń
ubiegłego roku.
Oczywiście jest to wybór subiektywny. W 2009 roku działo się tak wiele, że nie sposób
napisać o wszystkim.

Gliwice maj¹ szansê na doskona³¹ promocjê. Wszystko za spraw¹
nie tylko najwiêkszego wêz³a komunikacyjnego Gliwice-Soœnica,
ale tak¿e dwóch centrów handlowych, które powstan¹ w ci¹gu
najbli¿szych 2 lat. Oczywiœcie pod warunkiem, ¿e inwestorzy
zrealizuj¹ swoje ambitne plany.
Zgodnie z deklaracjami firmy
Parkridge Retail, inwestora gliwickiego Focus Mall,
ta galeria handlowa bêdzie
mog³a ubiegaæ siê o tytu³
najpiêkniejszej - i to nie tylko

w Polsce. Z kolei przy wêŸle
autostrad A1-A4 rozpoczyna
siê budowa centrum handlowego, o którym ju¿ w tej chwili firma Helical Poland mówi,
¿e bêdzie najwiêksze w Euro-

pie Œrodkowej.
Obaj inwestorzy zapowiadaj¹,
¿e prace przy inwestycjach
powinny ruszyæ na wiosnê
tego roku.
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