
nie dwóch zamiast trzech pla-
cówek. Cała dyskusja rozpo-
częła się od przenosin uczniów 
ze szkoły przy ul. Ziemowita do 
budynku szkoły przy ul. Gierym-
skiego. Przeciwko decyzji ma-
gistratu protestowali rodzicie 
dzieci, niektórzy nauczyciele 
oraz radni PO i PiS. 

Kilkadziesiąt kilogramów dy-
namitu, cztery etapy kontrolo-
wanych eksplozji i kilkaset ton 
gruzu – budynek po Koksowni 
Gliwice przeszedł do historii. 
Działka przy ul. Bojkowskiej, 
na której stał ogromny kilku-
dziesięciometrowy pustostan, 
została wystawiona na sprze-
daż przez Kombinat Koksoche-
miczny „Zabrze”.

Aż cztery policyjne radiowozy 
brały udział w akcji zatrzyma-
nia kierowcy, który w środku 
dnia urządził sobie szaleńczy 
rajd po nawierzchni Rynku. 
30-letni kierowca srebrnego 
forda mondeo przez kilka mi-
nut jeździł slalomem pomiędzy 
latarniami na gliwickim Rynku, 
terroryzując przechodniów. 

Marzec
Jego rozpiętość skrzydeł wy-
nosi 4 metry, waży ponad 10 
kg i utrzymuje się w powietrzu 
przez około 2 godziny – bezza-
łogowy samolot FlyEye z Gli-
wic wkroczył na strefę cy-
wilną. Bezzałogowce, których 
dotychczas używano głównie 

Gliwicki Szpital Wojskowy 
zmienił właściciela. Miasto 
oficjalnie przejęło placówkę 
przy ul. Zygmunta Starego 
20. To nowy rozdział w histo-
rii szpitala, który dokładnie po 
60 latach funkcjonowania pod 
kierownictwem Ministerstwa 
Obrony Narodowej, stał się 
szpitalem miejskim. W przy-
szłości szpital będzie zrestruk-
turyzowany i przekształcony 
w zakład niepubliczny.

Kolejna próba odwołania prezy-
denta Zygmunta Frankiewicza. 
24 kwietnia rozpoczęto zbiera-
nie podpisów pod wnioskiem 
o zorganizowanie referendum. 
W skład Obywatelskiego Komi-
tetu Referendalnego weszły oso-
by z szeroko pojętej opozycji do 
Zygmunt Frankiewicza – m.in. 
Jacek Krzyżanowski, Marek Be-
rezowski, Katarzyna Lisowska 
czy Zbigniew Lubowski.

150-osobowa grupa gliwi-
czan protestowała przeciwko 
wprowadzeniu odpłatności za 
gliwicki odcinek autostrady 
A4. Marsz protestacyjny zorga-
nizowało stowarzyszenie Gliwi-
czanie Razem i wzięli w nim 
udział politycy ze wszystkich 
stron sceny politycznej – m.in. 
Aleksander Chłopek, Zygmunt 
Frankiewicz, Andrzej Jarczew-
ski, Katarzyna Lisowska czy 
Marek Widuch. Na koniec wy-
stosowano specjalne pismo 
do premiera Donalda Tuska.

Kwiecień
Nowym komendantem Straży 
Miejskiej Gliwice został ryb-

Styczeń
Podpalenie było przyczyną po-
żaru, który wybuchł pod koniec 
stycznia w restauracji Chata 
Polaka. Ogień strawił aż 750 me-
trów kwadratowych powierzchni 
drewnianych budynków – w akcji 
gaśniczej uczestniczyło łącznie 
71 strażaków. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało. Straty 
materialne oszacowano na ok. 3 
mln złotych.

125 lat po pierwotnym wydaniu, 
nakładem Muzeum w Gliwicach 
ukazała się „Historia Miasta 
Gliwice” w polskim przekła-
dzie. Opasła księga autorstwa 
Benno Nietschego cieszyła się 
całkiem sporą popularnością 
i w niektórych księgarniach osią-
gnęła status książki miesiąca.

ZBM II TBS oddał 107 miesz-
kań w blokach przy ul. Gra-
nicznej wybudowanych w sys-
temie czynszowym z kredytu 
udzielonego przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego – była 
to ostatnia taka inwestycja. 
Następne były i są już reali-
zowane na innych zasadach. 
Inwestycja pochłonęła 22 mln 
zł, z czego 6 mln stanowiły 
partycypacje wpłacone przez 
najemców. 

Luty
Kontrowersje wokół zmian 
w gliwickich szkołach specjal-
nych. Wiceprezydent Krystian 
Tomala zaproponował utworze-
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w warunkach bojowych mogą 
być wykorzystywane przez 
straż pożarną, policję lub straż 
graniczną. Podczas swojego 
premierowego lotu, samolot 
patrolował autostradę A4. 

Gliwice, wzorem Wrocławia 
i Warszawy, wprowadziły ogra-
niczenie dla ruchu tranzytowe-
go w centrum miasta. Od 10 
kwietnia, ciężarówki o dopusz-
czalnej masie całkowitej powy-
żej 12 ton nie mogą, bez spe-
cjalnego zezwolenia, wjechać 
do Gliwic w godzinach nocnych  
i szczytu komunikacyjnego.

Przygotowania do musicalu 
Tarzan weszły w ostatnią 
fazę. Wspólne przedsięwzię-
cie gliwickiego i zabrzańskie-
go samorządu kosztowało aż 
1,7 mln zł. W ogólnopolskim 
castingu do spektaklu zgłosi-
ło się ponad 300 osób.

Maj
Sensacyjne informacje nade-
szły z Brukseli. Gliwice muszą 
obejść się bez ponad 140 mln 
zł na budowę hali Podium. 
Swoją decyzję, Komisja Euro-
pejska tłumaczyła wskazując 
na nierentowność projektu. 
Wobec zamieszania wokół fi-
nansowania inwestycji, z budo-
wy hali wycofał się Polimex-Mo-
stostal, wykonawca wyłoniony 
w pierwszym przetargu.

Po dwóch latach przerwy, Gli-
wice wracają do ekstraklasy. 
W ostatniej kolejce sezonu, 
Piast pokonał Zawiszę Byd-
goszcz 3:0 i przypieczętował 
awans do najwyższej klasy roz-
grywkowej. Po spotkaniu kibi-
ce świętowali awans na płycie 
Rynku. Niestety, w nocy doszło 
do starć pomiędzy chuliganami 
Piasta a gliwicką policją.

Czerwiec
Rząd zmienił stanowisko 
i przejazd gliwickimi odcin-
kami autostrady A4 pozo-
stał częściowo bezpłatny. 
Od czerwca kierowcy po-
dróżujący w ruchu lokalnym 
pobierają tzw. bilet zerowy. 
Niestety, uruchomienie bra-
mek przyczyniło się do po-
wstawania nawet kilkukilo-
metrowych korków.

Zawirowania wokół budowy DTŚ, referendum, WTA 
w Gliwicach, brak dotacji dla Podium, awans Piasta 
i wiele wiele więcej – o mijającym roku na pewno nie 
można powiedzieć, że był nudny. Czy 2012 był uda-
nym rokiem dla Gliwic, pozostawiamy każdemu do 
własnej oceny. Przygotowaliśmy dla Państwa przegląd 
najważniejszych, naszym zdaniem, wydarzeń roku.

niczanin, Janusz Bismor. Do-
tychczas, jednostce szefował 
p.o. komendanta, Jan Oszczy-
pała. Janusz Bismor przez pięć 
lat pełnił identyczną funkcję 
w rybnickiej straży miejskiej. 
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