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Lipiec
11 lipca podpisano umowę na 
budowę pierwszego gliwickie-
go odcinka Drogowej Trasy 
Średnicowej. Prawie trzykilo-
metrowy fragment pobiegnie 
od granicy z Zabrzem do ulicy 
Kujawskiej. Wykonawca – fir-
ma Skanska będzie miała 25 
miesięcy na realizację zada-
nia. Wartość inwestycji wynosi 
prawie 245 mln zł.

Druzgocącą porażką frekwen-
cyjną zakończyło się drugie 
referendum ws. odwołania 
prezydenta Frankiewicza. 16 
września zagłosowało niewie-
le ponad 10 tysięcy gliwiczan. 
By referendum było ważne, do 
urn musiało pójść około 22 
i pół tysiąca mieszkańców.

Październik
179 pomieszczeń dydaktycz-
nych i ponad 14 tysięcy metrów 
kwadratowych powierzchni użyt-

ciąg dalszy ze str. 2

Sierpień
228-metrowa estakada łą-
cząca ul. Portową z ul. Per-
seusza została oddana do 
użytku. Inwestycja ma na celu 
zapewnienie mieszkańcom Ła-
będ i osiedla Kopernika dojaz-
du do centrum Gliwic. Łączny 
koszt budowy obiektu wyniósł 
24 mln zł. Prace przy estaka-
dzie trwały około dwudziestu 
miesięcy

Wrzesień
WTA czyli 8. Generalne Zgro-
madzenie Światowego Sto-
warzyszenia Technopolii od-
było się w Gliwicach. Oprócz 
konferencji, zgromadzeń i na-
ukowych dyskusji zgromadze-
niu towarzyszył szereg imprez 
towarzyszących. 8. Generalne 
Zgromadzenie Światowego 
Stowarzyszenia Technopolii 
(WTA) to impreza, w której 
udział wzięli przedstawiciele 
najbardziej rozwiniętych tech-
nologicznie miast świata. Gli-
wice jako jedyne miasto w Pol-
sce należą do WTA.

Wrzesień

Lipiec

kowej – 1 października zapre-
zentowano budynek Nauko-
wo-Dydaktycznego Centrum 
Nowych Technologii przy ulicy 
Konarskiego. Koszt inwestycji 
wyniósł 75 mln zł. Pierwsze 
zajęcia w Centrum odbędą się 
w roku akademickim 2013/14.

Zawalony budynek i ogrom-
ne zniszczenia na cmenta-

rzu – to niektóre z efektów 
eksplozji butli z gazem na te-
renie zakładu przy ul. Cmen-
tarnej w Gliwicach – Sośni-
cy. 10 października doszło 
do rozszczelnienia zbiornika 
z gazem, pożaru i serii eks-
plozji. Wybuchy odczuwalne 
były aż w Zabrzu.

Początek sporu pomiędzy 
urzędem miasta a mieszkań-
cami rejonu ul. Mickiewicza. 
Decyzja Zarządu Dróg Miej-

skich o wycince prawie 130 
drzew rosnących wzdłuż alej-
ki spotkała się z ogromną 
falą krytyki w mediach oraz 
na portalach społecznościo-
wych. Pod koniec listopada 
wojewódzki konserwator za-
bytków wpisał jednak aleję do 
rejestru zabytków, co w prak-
tyce może uniemożliwić reali-
zację planów ZDM.

Listopad
Trwa dyskusja czy wice-
prezydent Gliwic Piotr Wie-
czorek może zasiadać w ra-
dach nadzorczych dwóch 
spółek z większościowym 
udziałem miasta. Magistrat 

zbagatelizował doniesie-
nia dziennikarza Dariusza 
Jezierskiego, choć jego 
wątpliwości podzielają eks-
perci prawni, twierdząc, że 
zastępca prezydenta mia-
sta łamie prawo będąc jed-
nocześnie członkiem rady 
nadzorczej Piasta Gliwice 
i Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji.

Rozpoczęło się wyburzanie 
pięknej XIX-wiecznej willi 
znajdującej się przy ul. Bar-
lickiego, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Parku Chopina. 
Zgodę na rozbiórkę obiektu 
wydał Wojewódzki Konser-
wator Zabytków. 

Grudzień
Ruszyła długo wyczekiwana 
przebudowa wiaduktu nad 
DK88 w ciągu alei Nowaka-Je-
ziorańskiego. Remont przepro-
wadza firma Banimex, a szaco-
wany koszt inwestycji wyniesie 
13,5 mln zł. Roboty drogowe 
mają zakończyć się w paździer-
niku 2013 roku.

Prezydent zapytał mieszkań-
ców, czy chcą budowy hali 
Podium. W obliczu braku do-
finansowania dla inwestycji ze 
strony Unii Europejskiej, Zyg-
munt Frankiewicz rozpisał ty-
godniowe konsultacje społecz-
ne. Swój głos zdecydowało się 
oddać mniej niż 6 % gliwiczan. 
Co ciekawe, pomimo bardzo 
niskiej frekwencji w konsul-
tacjach, prezydent określił je 
mianem ‚sukcesu’.

Pomimo zawirowań wokół fi-
nansowania, umowa na budo-
wę ostatniego odcinka „śred-
nicówki” została podpisana. 

Kolejny inkubator dla przed-
siębiorców, wybudowany na 
terenie Nowych Gliwic, przy 
ulicy Bojkowskiej 43, został 
w oficjalnie oddany do użytku. 
Choć jego budowa zakończyła 
się w czerwcu, z prezentacją 
postanowiono poczekać do 
momentu, aż wypełni się on 
pracownikami firm. W obiek-
cie o powierzchni 2200 m2 
znajduje się 20 lokali, które 
były lub są przeznaczone na 
sprzedaż.

Sierpień

Październik

Listopad

Gliwicki fragment Drogowej 
Trasy Średnicowej G2 przetnie 
centrum miasta. Inwestycję 
zrealizuje konsorcjum firm 
Eurovia oraz Bilfinger. Szaco-
wany koszt budowy wyniesie 
700 mln zł. Termin ukończe-
nia prac wyznaczono na koniec 
2014 roku. 
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