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Perełka 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
Stojąc na rogu Plebańskiej i Średniej, patrząc na dawną piekarnię Społem, niekoniecznie zauważa się, że
prowadzone są tu jakiekolwiek prace.
O rewitalizacji informuje tylko wielki
baner z wizualizacją. Dopiero po wejściu do budynku widać, jakie „budowlane tsunami” przeszło przez ten
obiekt w ciągu ostatnich pięciu miesięcy. Z trzech kondygnacji nic nie zostało. Patrząc od piwnicy, widać dach zabytkowej nieruchomości.
– Długo czekaliśmy na pozwolenie
na budowę, konieczne były też zmiany projektowe, bo obiekt był w fatalnym stanie technicznym – tłumaczy Rafał Franz z firmy Wall Invest. – Kiedy
zdołaliśmy dopiąć wszelkie formalności, z kopyta ruszyliśmy z pracami.

Na początek wykonana zostanie żelbetowa płyta fundamentowa, żelbetowe
stropy i ramy pomiędzy kondygnacjami, stalowe słupy wzmacniające konstrukcję, otwory w ścianach zewnętrznych, dwie niezależne klatki schodowe,
podszybie windy oraz jej stalowa konstrukcja. Mamy pewne opóźnienie,
budynek będzie oddawany etapami, ale
zwieńczenie prac planujemy na marzec 2018 roku.
Kamienicę Plebańska 3 wybudowano w stylu klasycystycznym. Jej przebudowa zakłada zachowanie historycznego charakteru na poziomie
dwóch istniejących kondygnacji – do górnego gzymsu. W historycznej części odrestaurowane zostaną detale architektoniczne. Odsłonięcie zdo-

bień wokół otworów okiennych, sztukaterii i innych elementów zdobniczych znajdujących się na elewacji, zapewni unikalny i reprezentacyjny charakter kamienicy.
Historyczny walor nieruchomości
podkreśla zabytkowy element plastycznego szyldu (dwa metalowe lwy,
jeden z symboli miasta Gliwice), którego renowację wykonał prof. Franciszek Maurer. Lwy pozostaną w tym
miejscu i będą wizytówką kamienicy.
Powyżej historycznej części budowli
zaprojektowano nadbudowę w celu
uzyskania nowej kondygnacji i nowego czterospadowego dachu. Poprzez odsunięcie nadbudowy od linii murowanych ścian wzdłuż ul. Średniej powstanie balkon, który będzie znajdował
się na całej długości poziomu drugiego piętra. Zewnętrzna elewacja nadbudowy wykonana zostanie w formie
przeszklenia, tworząc charakterystyczny pas stolarki okiennej.

– Wyjątkowość kamienicy podkreślą wysokiej klasy materiały wykończeniowe oraz precyzyjnie dopracowane
detale w jej wnętrzu – przekonuje
Franz. – Odtworzone łukowe sklepienia, odnowione fragmenty pieców piekarniczych, wyeksponowane jako elementy dekoracyjne, skrupulatnie wykonana stolarka drzwiowa i okienna czy
misternie wystylizowane gresowe płytki ceramiczne nadadzą wnętrzu elegancji i ponadczasowego charakteru. Reprezentacyjną recepcję i powierzchnie
wspólne ozdobią szkło, stal oraz granit,
a surowy charakter całości ocieplą elementy z drewna oraz odrestaurowana
czerwona cegła. Przemyślane rozwiązania architektoniczne i techniczne zapewnią funkcjonalność całkowicie nowego układu komunikacji – strefy
wejścia, klatki schodowej, przeszklonej windy oraz wynajmowanych powierzchni.
Franz podkreśla, że w trosce o ze-

spolenie wyjątkowego charakteru nieruchomości z nowoczesnymi elementami architektonicznymi zadanie projektowe przebudowy kamienicy zostało powierzone pracowni architektonicznej Rafał Drobczyk Sp. z o.o.
z Gliwic. Roboty budowlane prowadzi
natomiast Firma Inżynierska Alog.
Budynek łączący historyczną elegancję z nowatorskim rozmachem będzie miał do zaoferowania pod wynajem ponad 1100 m kw. nowoczesnej powierzchni użytkowej, rozłożonej
na cztery nadziemne kondygnacje i jedną podziemną.
– Na ok. 500 m kw. powierzchni parterowej i piwnicznej zaplanowaliśmy
działalność usługowo-handlowo-restauracyjną – mówi Franz. – Wyższe
kondygnacje będą miały funkcję biurową. Kondygnacja trzecia i czwarta
przygotowane są pod apartamenty
i część hotelową.
n

Gliwicka rada: „nie” dla ingerowania w samorządność
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 marcu odbyło się w Warszawie
pod hasłem „Twój los w Twoich rękach”. Wzięło w nim udział ok. 1,5
tys. samorządowców z całej Polski.
Uczestnicy stanęli w obronie samorządności i stanowczo sprzeciwili się wprowadzanym i zapowiadanym przez rząd PiS zmianom prawa
w tym zakresie. Ich zdaniem, prowadzi to do centralizacji państwa i pozbawienia obywateli udziału w sprawowaniu władzy. Zaapelowali o respektowanie postanowień Konstytucji RP oraz wiążącego Polskę prawa
międzynarodowego, w tym Euro-

pejskiej Karty Samorządu Lokalnego.
Kardynalne dla ustroju samorządowego zasady zbiera w sobie Karta Samorządności, pod którą podpisali się wszyscy uczestnicy forum.
Dokument przypomina, że przekazane samorządom sprawy są ich zadaniami własnymi, na których realizację powinny otrzymywać pieniądze. Ak cen tu je rów nież pra wo
do swobodnego dysponowania własnym ma jąt kiem. Sa mo rzą dow cy
podkreślają niezbędność konsultowania przez rząd spraw dotyczących
obowiązującego ustroju samorządowego.
Głos zabrali i gliwiccy radni. Nie
obyło się bez kontrowersji. Część
z nich uważała, że rzecz jest polityczna. Klub PiS, przy wsparciu
rad nych PO, pró bo wał ścią gnąć
projekt z porządku obrad. Wydawało się, że się uda. Pierwotnie wniosek przeszedł, ale głosowanie należało powtórzyć – jeden z radnych
KdG zasygnalizował, że popełnił pomyłkę. W drugim podejściu większość była już przeciw.
Ostatecznie rada przyjęła Kartę
Sa mo rząd no ści gło sa mi klu bów

KdG, SLD i radnego Janusza Szymanowskiego z PO. Przeciw był
klub PiS. Radni PO i Stanisław Kubit z KdG wstrzymali się od głosu.
(pik)

dzielnego decydowania w sprawach
miasta i mieszkańców. Karta, uwypuklając niezbywalne prawa samorządów,
ma na celu zapobieżenie tym ewentualnym, niedobrym, rozwiązaniom.

krystyna sowa,
przewodnicząca klubu kdg

Marek kopała,
przewodniczący
klubu Pis

– Karta stanowi przypomnienie zasad ni czych,
obo wią zu ją cych uprawnień samorządu, które są
zapisane
w konstytucji
i innych ustawach. Nie stanowi elementu politycznego sporu,
ale jest wyrazem niepokoju wobec
działań podejmowanych przez rządzących. W przygotowaniu lub realizacji
są propozycje naruszające te fundamenty. Przykładem zapowiadane zmiany
w zakresie inspekcji sanitarnej, ochrony środowiska, prawa wodnego, które
służą nieuprawnionej centralizacji decyzji. Kłóci się to ze swobodą działalności samorządu, z możliwością samo-

– To ko lej na od sło na
wal ki
z rzą dem.
Kar ta, ja ko
ca łość, ma
wydźwięk
po li tycz ny.
Przypominanie o podstawowych zasa dach sa morządności
sugeruje, że są one zagrożone, że
rządzący działają nieprawnie. A to
nieprawda. Poza tym sprawa nie dotyczy bezpośrednio działalności gliwickiego samorządu. Do tej pory dobrym obyczajem było nieprzenoszenie sporów politycznych na forum
rady. Nasz sprzeciw był gło sem
za utrzymaniem tej praktyki.

kajetan gornig,
radny klubu Po

– W na szym przekona niu kar ta
i jej kontekst
wciąga samorządy w polity kę.
Nie
chcemy przykładać do tego ręki. Tym
bar dziej że
na na szym
gliwickim podwórku sprawa ma drugie dno. Relacje gospodarza Gliwic
z PiS układały się świetnie, do chwili, gdy padł pomysł kadencyjności prezydentów miasta. I wtedy, gdy sytuacja uległa zmianie, pojawia się karta. Nie chcemy brać udziału w tej rozgrywce. Co ważniejsze, w naszej opinii ustrój samorządowy wymaga reformy. W związku z wprowadzeniem
bezpośrednich wyborów prezydentów miast doszło do nierównowagi
między władzą wykonawczą i uchwałodawczą. Rola rady po pomniejszeniu znaczenia ogranicza się do biernej
obserwacji poczynań prezydenta.

