Miasto będzie przebudowywać Rynek. Prace mają ruszyć w przyszłym roku. Istniejąca nawierzchnia zostanie
zastąpiona kompozycjami z płyt i kostek granitowych w różnych kolorach. Powstanie również wyraźnie wydzielona „część
rekreacyjna”. Fontanna Neptuna zostanie odnowiona a obok
niej powstanie druga - fontanna z 28 dyszami, które będą
tryskać na wysokość 60 cm.
Od maja przyszłego roku ulica Akademicka ma zostać
wyłączona z ruchu. Zakaz będzie obowiązywał na odcinku od Rektoratu Politechniki Śląskiej do skrzyżowania z ulicą
Skłodowskiej-Curie.

Referendum w sprawie odwołania Prezydenta i Rady
Miasta w Gliwicach nieważne. Frekwencja wyniosła
11,74%. Do urn wybrało się 18.094 mieszkańców czyli znacznie poniżej wymaganego minimum, niezbędnego do ważności referendum. Za odwołaniem Zygmunta Frankiewicza było
16.020 osób, przeciw 1886. Za odwołaniem Rady Miejskiej
opowiedziało się 15.550 mieszkańców, natomiast przeciw 2.223

Zakończyła się modernizacja skweru Doncaster. Pojawiły się wybrukowane alejki spacerowe i centralny
placyk, pergole i nowe ławki Zieleniec, przypominający teraz
kształtem muszlę ślimaka, kosztował 1 milion złotych.

Z taśmy produkcyjnej gliwickiej fabryki Opla oficjalnie
zjechała pierwsza Astra IV przeznaczona na polski rynek. Sprzedaż nowego modelu rozpocznie się w styczniu 2010
roku.
Problemy ze stadionem dla Piasta Gliwice. Firma Bremer AG, wciąż nie przygotowała projektu wykonawczego. W związku z tym nie można ogłosić przetargu i wyłonić
wykonawcy. Na spotkaniu z władzami miasta firma Bremer
zapewniła, że projekt będzie gotowy do 5 marca.
Odszedł Jan Suchan - legenda gliwickiej fotografii. Od
40 lat związany był z Nowinami Gliwickimi.
Oddano do użytku odcinek autostrady A1 Sośnica-Bełk
oraz częściowo węzeł Sośnica łączący A1 i A4 oraz DK
44. Liczący ponad 15 km fragment to pierwszy z siedmiu realizowanych w województwie śląskim odcinków tej autostrady.
Ma trzy pasu ruchu w każdym kierunku.
Uruchomiono nowoczesny miejski monitoring. W najważniejszych punktach miasta umieszczono 50 kamer.
Obraz przekazywany jest drogą radiową i za pomocą światłowodów. Zapis dokonywany jest na komputerowych plikach.
Na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej radni
przyjęli budżet na 2010 rok. Ślubowanie złożyła nowa
radna, Maja Nasiek, a na wiceprzewodniczącego Rady – w
miejsce odwołanego Marka Kopały, wybrany został Zbigniew
Grzyb.

Jakie wydarzenie roku 2009 w Gliwicach uważasz
za najważniejsze? Zagłosuj w sondzie portalu
www.24gliwice.pl

..........................................................................................................................................................................

Otwarto nową placówkę kulturalną. „Scena Bajka-Kino Amok” będzie siedzibą kina Amok oraz kolejną
filią Gliwickiego Teatru Muzycznego. W budynku znajdują się
dwie sale – większa, w której organizowane będą projekcje filmowe, kameralne spektakle teatralne i koncerty (dla ok. 340
widzów) oraz mniejsza, klubowa sala projekcyjna (dla ok. 40
osób). Budynek dawnego kina Bajka został zakupiony, wyremontowany i przystosowany do nowej funkcji przez Samorząd
Miasta Gliwice. Koszt remontu placówki wyniósł 9,5 miliona
złotych.

Kto ma najwiêkszy dom? Kto najnowszy
samochód?

Prześwietlamy
majątki
samorządowców
Czym je¿d¿¹ i jak mieszkaj¹
- tego wszystkiego mo¿na
dowiedzieæ siê z ich oœwiadczeñ
maj¹tkowych z³o¿onych w 2009
roku. Przygotowaliœmy zestawienie informacji o sytuacji
maj¹tkowej radnych i w³adz
miasta.
Okazuje siê, ¿e kilku radnych
to prawdziwi krezusi, którzy
posiadaj¹ zarówno domy jak i
mieszkania. S¹ równie¿ tacy,
którzy ci¹gle „nie s¹ na swoim“. Wielu z radnych nie posiada samochodu, natomiast
Tadeusz Grabowiecki (PO),
Jaros³aw Wieczorek (PiS) i
Leszek Cury³o (DLM) maj¹ po
dwa pojazdy. Zdecydowanym
liderem wœród samochodziarzy - z 4 autami - jest Janusz
£apiñski (SLD).
W kilku przypadkach posiadane
przez radnych nieruchomoœci
i pojazdy to wspó³w³asnoœæ,
najczêœciej ma³¿eñska.

Przy sporządzaniu
tej listy zaskoczyły
nas ceny niektórych
mieszkań i domów.
Ciekawe, który radny zdecydowałby
się sprzedać swoją nieruchomość
za cenę podaną w
oświadczeniu majątkowym?

- 210 tys. z³
6. Jarczewski Andrzej - 70 m.
kw – 200 tys. z³
7. Jaœniok Micha³ - 69 m. kw.
- 63 tys. z³ – 30% partycypacji
w kosztach budowy TBS
8. Procel Krzysztof - 68 m.
kw. - 180 tys. z³
9. Potocka Ewa - 67 m. kw.
- najem
10. Pszonak Marek - 64 m.
kw. - najem
11. Grabowiecki Tadeusz - 61
m. kw. - 190 tys. z³
12. Olejnik Tadeusz - 53 m.
kw. - 150 tys. z³
13. Goliszewski Zdzis³aw
- 52,6 m. kw. - spó³dzielcze
lokatorskie
14. Kos Piotr - 52 m. kw. 175 tys. z³
15. Wieczorek Jaros³aw - 50
m. kw. - 150 tys. z³

Yaris 2006 r.
4. Goliszewski Zdzis³aw
- Chevrolet Lacetti sedan SX
2004 r.
4. Kopa³a Marek - Renault
(model niewyraŸnie napisany)
2004 r.
5. Cury³o Leszek - Skoda
Octavia 2003 r.
5. Potocka Ewa - Toyota Corolla 2003 r.
5. Wieczorek Jaros³aw - Fiat
Punto 2003 r
6. £apiñski Janusz - Citroen
Xsara 2001 r. i Fiat Marea
2001 r.
6. Pszonak Marek - Ford Focus 2001 r.
6. Sowa Krystyna - Renault
Megane 2001 r.

Najwiêksze
mieszkania
radnych:
1. Budny Magdalena - 102
m. kw. - 400 tys. z³
2. Gornig Kajetan - 86 m. kw.
- 310 tys. z³
3. Grzyb Zbigniew - 80 m.
kw. - 230 tys. z³
4. Walter-£ukowicz Gra¿yna
- 79 m. kw. - 300 tys. z³
5. Cury³o Leszek - 75 m. kw.
- 250 tys. z³
6. Sowa Krystyna - 70 m. kw.

Jak wynika z oœwiadczeñ
maj¹tkowych liderem w tej grupie, zarówno pod wzglêdem
posiadanych nieruchomoœci
jak i samochodów, jest Andrzej Karasiñski, sekretarz
miasta. Za to, „najm³odszymi“
autami mo¿e pochwaliæ siê
Adam Neumann - zastêpca
prezydenta.

Jak mieszkaj¹?
Adam Neumann, zastêpca
prezydenta miasta - dom 194
m. kw. (375 tys. z³.).
Andrzej Karasiñski, sekretarz
miasta – dom 173 m. kw. (ok.
500 tys. z³), mieszkanie 35
m.kw. (100 tys. z³), domek letniskowy (100 tys. z³).
Zygmunt Frankiewicz, prezydent miasta – dom 144 m.
kw. (400 tys. z³), grunt 11,5
ha (85 tys. z³).

Najwiêksze
domy radnych:
1. Budny Magdalena - 246
m. kw. - 250 tys. z³ (w budowie)
2. Grabowiecki Tadeusz 220 m. kw. - 900 tys. z³
3. Kopa³a Marek - 166 m.
kw. - 450 tys. z³
4. Adamkiewicz Mieszko
- 140 m. kw. - 170 lub 270
tys. z³ (niewyraŸnie napisane
w oœwiadczeniu)
5. Procel Krzysztof - 125 m.
kw. - 150 tys. z³
6. £apiñski Janusz - 120 m.
kw. - 670 tys. z³

gdybyśmy nie podsumowali również
władz miasta.

Renata Caban, zastêpca prezydenta miasta – mieszkanie
53 m2 (130 tys. z³ ) oraz 27
m. kw. (40 tys. z³).
15. Paj¹k Jan - 50 m. kw. 150 tys. z³
16. Wiœniewski Jan - 48 m.
kw. - 160 tys. z³
17. Wiêckowska Urszula - 38
m. kw. - najem
18. Dykacz Les³aw - 37 m.
kw. - 120 tys. z³
19. Adamkiewicz Mieszko 30 m. kw. - 50 tys. z³
20. Dragon Dominik - brak

Najnowsze
samochody
radnych:
1. Grabowiecki Tadeusz - Fiat
Fiorino Cubo 2008 r.
1. Wiêckowska Urszula - Toyota Aygo 2008 r.
2. Cury³o Leszek - Fiat Bravo
2007 r.
2. Walter-£ukowicz Gra¿yna
- Citroen C5 2007 r.
2. Wieczorek Jaros³aw - Fiat
Grande Punto 2007 r.
3. Grabowiecki Tadeusz Skoda Octavia 2006 r.
3. Jaœniok Micha³ - Toyota

7. Budny Magdalena - Opel
Vectra 2000 r.
7. £apiñski Janusz - Honda
Civic 2000 r.
8. Gornig Kajetan - Honda
CRV 1999 r.
9. Dykacz Les³aw - Ford
Escort 1998 r.
10. £apiñski Janusz - Renault
Master 1996 r.

Samochodów wg
oœwiadczenia
nie posiadaj¹:
1. Adamkiewicz Mieszko
2. Dragon Dominik
3. Grzyb Zbigniew
4. Jarczewski Andrzej
5. Kos Piotr
6. Olejnik Tadeusz
7. Paj¹k Jan
8. Procel Krzysztof
9. Wiœniewski Jan

Nasze zestawienie
nie byłoby pełne

Piotr Wieczorek, zastêpca
prezydenta miasta – nie posiada ani domu, ani mieszkania.

Czym je¿d¿¹?
Adam Neumann – Renault Clio
2008 r. i Opel Zafira 2006 r.
Renata Caban – Toyota Yaris
2007 r.
Andrzej Karasiñski – Opel Agila 2003 r., Renault Espace
2003 r. i Honda CRX 1996 r.
Zygmunt Frankiewicz – Nissan Primera 2001 r.
Piotr Wieczorek – Kia Carnival
1999 r.
Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych i kierownictwa miasta
dostêpne s¹ na stronie internetowej gliwickiego Urzêdu
Miasta. W zestawieniu nie
uwzglêdniliœmy nowej radnej Mai Nasiek, poniewa¿
jeszcze nie zamieszczono jej
oœwiadczenia.

