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gliwicka rada Miasta
na sesji 11 maja przyjęła
kartę samorządności, która
przypomina
o fundamentalnych
zasadach samorządności.
decyzja zapadła głosami
radnych koalicji dla gliwic
i sLd, Po wstrzymało się
od głosu, a klub Pis był
przeciw. 

Kar ta Sa mo rząd no ści to owoc
Fo rum Sa mo rzą do we go, któ re
w mar cu od by ło się w War sza wie
pod ha słem „Twój los w Two ich rę -
kach”. Wzię ło w nim udział ok. 1,5
tys. sa mo rzą dow ców z ca łej Pol ski. 

Uczest ni cy sta nę li w obro nie sa -
mo rząd no ści i sta now czo sprze ci wi -
li się wpro wa dza nym i za po wia da -
nym przez rząd PiS zmia nom pra wa
w tym za kre sie. Ich zda niem, pro wa -
dzi to do cen tra li za cji pań stwa i po -
zba wie nia oby wa te li udzia łu w spra -
wo wa niu wła dzy. Za ape lo wa li o re -
spek to wa nie po sta no wień Kon sty tu -
cji RP oraz wią żą ce go Pol skę pra wa
mię dzy na ro do we go, w tym Eu ro -

pej skiej Kar ty Sa mo rzą du Lo kal ne -
go. 

Kar dy nal ne dla ustro ju sa mo rzą -
do we go za sa dy zbie ra w so bie Kar -
ta Sa mo rząd no ści, pod któ rą pod pi -
sa li się wszy scy uczest ni cy fo rum.
Do ku ment przy po mi na, że prze ka za -
ne sa mo rzą dom spra wy są ich za da -
nia mi wła sny mi, na któ rych re ali za -
cję po win ny otrzy my wać pie nią -
dze. Ak cen tu je rów nież pra wo
do swo bod ne go dys po no wa nia wła -
snym ma jąt kiem. Sa mo rzą dow cy
pod kre śla ją nie zbęd ność kon sul to wa -
nia przez rząd spraw do ty czą cych
obo wią zu ją ce go ustro ju sa mo rzą -
do we go. 

Głos za bra li i gli wic cy rad ni. Nie
oby ło się bez kon tro wer sji. Część
z nich uwa ża ła, że rzecz jest po li -
tycz na. Klub PiS, przy wspar ciu
rad nych PO, pró bo wał ścią gnąć
pro jekt z po rząd ku ob rad. Wy da wa -
ło się, że się uda. Pier wot nie wnio -
sek prze szedł, ale gło so wa nie na le -
ża ło po wtó rzyć – je den z rad nych
KdG za sy gna li zo wał, że po peł nił po -
mył kę. W dru gim po dej ściu więk -
szość by ła już prze ciw. 

Osta tecz nie ra da przy ję ła Kar tę
Sa mo rząd no ści gło sa mi klu bów

KdG, SLD i rad ne go Ja nu sza Szy -
ma now skie go z PO. Prze ciw był
klub PiS. Rad ni PO i Sta ni sław Ku -
bit z KdG wstrzy ma li się od gło su. 

(pik)
kry sty na so wa, 

prze wod ni czą ca klubu kdg
– Kar ta sta -

no wi przy po -
mnie nie za -
sad ni czych,
obo wią zu ją -
cych upraw -
nień sa mo rzą -
du, któ re są
z a  p i  s a  n e
w kon sty tu cji
i in nych usta -
wach. Nie sta -

no wi ele men tu po li tycz ne go spo ru,
ale jest wy ra zem nie po ko ju wo bec
dzia łań po dej mo wa nych przez rzą dzą -
cych. W przy go to wa niu lub re ali za cji
są pro po zy cje na ru sza ją ce te fun da men -
ty. Przy kła dem za po wia da ne zmia ny
w za kre sie in spek cji sa ni tar nej, ochro -
ny śro do wi ska, pra wa wod ne go, któ re
słu żą nie upraw nio nej cen tra li za cji de -
cy zji. Kłó ci się to ze swo bo dą dzia łal -
no ści sa mo rzą du, z moż li wo ścią sa mo -

dziel ne go de cy do wa nia w spra wach
mia sta i miesz kań ców. Kar ta, uwy pu -
kla jąc nie zby wal ne pra wa sa mo rzą dów,
ma na ce lu za po bie że nie tym ewen tu -
al nym, nie do brym, roz wią za niom. 

Ma rek ko pa ła, 
prze wod ni czą cy 

klu bu Pis
– To ko -

lej na od sło -
na wal ki
z rzą dem.
Kar ta, ja ko
ca łość, ma
w y  d ź w i ę k
po li  tycz ny.
Przy po mi na -
nie o pod sta -
wo wych za -
sa dach sa -
mo rząd no ści

su ge ru je, że są one za gro żo ne, że
rzą dzą cy dzia ła ją nie praw nie. A to
nie praw da. Po za tym spra wa nie do -
ty czy bez po śred nio dzia łal no ści gli -
wic kie go sa mo rzą du. Do tej po ry do -
brym oby cza jem by ło nie prze no sze -
nie spo rów po li tycz nych na fo rum
ra dy. Nasz sprze ciw był gło sem
za utrzy ma niem tej prak ty ki.

ka je tan gor nig, 
rad ny klu bu Po

– W na -
szym prze ko -
na niu kar ta
i jej kon tekst
wcią ga sa mo -
rzą dy w po li -
ty kę. Nie
chce my przy -
kła dać do te -
go rę ki. Tym
bar dziej że
na na szym

gli wic kim po dwór ku spra wa ma dru -
gie dno. Re la cje go spo da rza Gli wic
z PiS ukła da ły się świet nie, do chwi -
li, gdy padł po mysł ka den cyj no ści pre -
zy den tów mia sta. I wte dy, gdy sy tu -
acja ule gła zmia nie, po ja wia się kar -
ta. Nie chce my brać udzia łu w tej roz -
gryw ce. Co waż niej sze, w na szej opi -
nii ustrój sa mo rzą do wy wy ma ga re for -
my. W związ ku z wpro wa dze niem
bez po śred nich wy bo rów pre zy den -
tów miast do szło do nie rów no wa gi
mię dzy wła dzą wy ko naw czą i uchwa -
ło daw czą. Ro la ra dy po po mniej sze -
niu zna cze nia ogra ni cza się do bier nej
ob ser wa cji po czy nań pre zy den ta.

Gli wic ka ra da: „nie” dla in ge ro wa nia w sa mo rząd ność

Sto jąc na ro gu Ple bań skiej i Śred -
niej, pa trząc na daw ną pie kar nię Spo -
łem, nie ko niecz nie za uwa ża się, że
pro wa dzo ne są tu ja kie kol wiek pra ce.
O re wi ta li za cji in for mu je tyl ko wiel ki
ba ner z wi zu ali za cją. Do pie ro po wej -
ściu do bu dyn ku wi dać, ja kie „bu -
dow la ne tsu na mi” prze szło przez ten
obiekt w cią gu ostat nich pię ciu mie się -
cy. Z trzech kon dy gna cji nic nie zo sta -
ło. Pa trząc od piw ni cy, wi dać dach za -
byt ko wej nie ru cho mo ści.

– Dłu go cze ka li śmy na po zwo le nie
na bu do wę, ko niecz ne by ły też zmia -
ny pro jek to we, bo obiekt był w fa tal -
nym sta nie tech nicz nym – tłu ma czy Ra -
fał Franz z fir my Wall In vest. – Kie dy
zdo ła li śmy do piąć wszel kie for mal no -
ści, z ko py ta ru szy li śmy z pra ca mi.

Na po czą tek wy ko na na zo sta nie żel be -
to wa pły ta fun da men to wa, żel be to we
stro py i ra my po mię dzy kon dy gna cja -
mi, sta lo we słu py wzmac nia ją ce kon -
struk cję, otwo ry w ścia nach ze wnętrz -
nych, dwie nie za leż ne klat ki scho do we,
pod szy bie win dy oraz jej sta lo wa kon -
struk cja. Ma my pew ne opóź nie nie,
bu dy nek bę dzie od da wa ny eta pa mi, ale
zwień cze nie prac pla nu je my na ma -
rzec 2018 ro ku. 

Ka mie ni cę Ple bań ska 3 wy bu do wa -
no w sty lu kla sy cy stycz nym. Jej prze -
bu do wa za kła da za cho wa nie hi sto -
rycz ne go cha rak te ru na po zio mie
dwóch ist nie ją cych kon dy gna -
cji – do gór ne go gzym su. W hi sto rycz -
nej czę ści od re stau ro wa ne zo sta ną de -
ta le ar chi tek to nicz ne. Od sło nię cie zdo -

bień wo kół otwo rów okien nych, sztu -
ka te rii i in nych ele men tów zdob ni -
czych znaj du ją cych się na ele wa cji, za -
pew ni uni kal ny i re pre zen ta cyj ny cha -
rak ter ka mie ni cy. 

Hi sto rycz ny wa lor nie ru cho mo ści
pod kre śla za byt ko wy ele ment pla -
stycz ne go szyl du (dwa me ta lo we lwy,
je den z sym bo li mia sta Gli wi ce), któ -
rego re no wa cję wy ko nał prof. Fran ci -
szek Mau rer. Lwy po zo sta ną w tym
miej scu i bę dą wi zy tów ką ka mie ni cy.

Po wy żej hi sto rycz nej czę ści bu dow li
za pro jek to wa no nad bu do wę w ce lu
uzy ska nia no wej kon dy gna cji i no we -
go czte ro spa do we go da chu. Po przez od -
su nię cie nad bu do wy od li nii mu ro wa -
nych ścian wzdłuż ul. Śred niej po wsta -
nie bal kon, któ ry bę dzie znaj do wał
się na ca łej dłu go ści po zio mu dru gie -
go pię tra. Ze wnętrz na ele wa cja nad bu -
do wy wy ko na na zo sta nie w for mie
prze szkle nia, two rząc cha rak te ry stycz -
ny pas sto lar ki okien nej.

– Wy jąt ko wość ka mie ni cy pod kre -
ślą wy so kiej kla sy ma te ria ły wy koń cze -
nio we oraz pre cy zyj nie do pra co wa ne
de ta le w jej wnę trzu – prze ko nu je
Franz. – Od two rzo ne łu ko we skle pie -
nia, od no wio ne frag men ty pie ców pie -
kar ni czych, wy eks po no wa ne ja ko ele -
men ty de ko ra cyj ne, skru pu lat nie wy ko -
na na sto lar ka drzwio wa i okien na czy
mi ster nie wy sty li zo wa ne gre so we płyt -
ki ce ra micz ne nada dzą wnę trzu ele gan -
cji i po nad cza so we go cha rak te ru. Re -
pre zen ta cyj ną re cep cję i po wierzch nie
wspól ne ozdo bią szkło, stal oraz gra nit,
a su ro wy cha rak ter ca ło ści ocie plą ele -
men ty z drew na oraz od re stau ro wa na
czer wo na ce gła. Prze my śla ne roz wią -
za nia ar chi tek to nicz ne i tech nicz ne za -
pew nią funk cjo nal ność cał ko wi cie no -
we go ukła du ko mu ni ka cji – stre fy
wej ścia, klat ki scho do wej, prze szklo -
nej win dy oraz wy naj mo wa nych po -
wierzch ni.

Franz pod kre śla, że w tro sce o ze -

spo le nie wy jąt ko we go cha rak te ru nie -
ru cho mo ści z no wo cze sny mi ele men -
ta mi ar chi tek to nicz ny mi za da nie pro -
jek to we prze bu do wy ka mie ni cy zo sta -
ło po wie rzo ne pra cow ni ar chi tek to -
nicz nej Ra fał Drob czyk Sp. z o.o.
z Gli wic. Ro bo ty bu dow la ne pro wa dzi
na to miast Fir ma In ży nier ska Alog.

Bu dy nek łą czą cy hi sto rycz ną ele -
gan cję z no wa tor skim roz ma chem bę -
dzie miał do za ofe ro wa nia pod wy na -
jem po nad 1100 m kw. no wo cze snej po -
wierzch ni użyt ko wej, roz ło żo nej
na czte ry nad ziem ne kon dy gna cje i jed -
ną pod ziem ną.

– Na ok. 500 m kw. po wierzch ni par -
te ro wej i piw nicz nej za pla no wa li śmy
dzia łal ność usłu go wo -han dlo wo -re -
stau ra cyj ną – mó wi Franz. – Wyż sze
kon dy gna cje bę dą mia ły funk cję biu -
ro wą. Kon dy gna cja trze cia i czwar ta
przy go to wa ne są pod apar ta men ty
i część ho te lo wą.
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Pe reł ka na Plebańskiej
do marca przyszłego roku potrwa remont kamienicy
przy ul. Plebańskiej 3. Miasto wzbogaci się o kolejną
odnowioną perełkę architektoniczną. Pracami zajęła się
firma Wall invest, ta sama, która ma na swoim koncie
udane renowacje zrujnowanych kamienic przy
ul. długosza 2 (siedziba dawnego hufca zHP),
Plebańskiej 11 i stelmacha 4.

andrzej sługocki


