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Ple bań ska świe ci bla skiem
Kiedy w 1893 roku Reinhold
Matricke odkupił narożną
kamienicę u zbiegu 
ulic Pfarrstraße
i Mittelstrße (Plebańskiej
i Średniej) od Rosalie Hahn
i urządził tutaj znaną
w mieście piekarnię, pewnie
nie przypuszczał, że przetrwa
ona grubo ponad 100 lat.
Matricke długo zresztą
pieczywem nie handlował, bo
jego bäckerei w 1900 roku
przejął Oscar Kynast, który był
jej właścicielem aż do wojny.

Dzia ła nia mi li tar ne na szczę ście
oszczę dzi ły bu dy nek i już w la -
tach 40. ubie głe go stu le cia swo ją
dzia łal ność pie kar ni czą roz po czę ła
w tym miej scu gli wic ka Spo łem. Pie -
kar nię nr 2 w la tach 50. prze kształ co -
no w cu kier nię i do 2012 ro ku wy pie -
ka no tu taj pysz ne pącz ki, cia sta,
droż dżów ki. Spół dziel cy w koń cu
uzna li, że ciast kar nia jest ma ło ren -
tow na, zli kwi do wa li pro duk cję i ka -
mie ni cę wy sta wi li na sprze daż. Jej
ce na wy wo ław cza prze kra cza ła 3 mln zł
i na nie ru cho mość o po wierzch ni
oko ło ty sią ca me trów kwa dra to wych
dłu go nie by ło kup ca. Po czę ści wią -
za ło się to z trwa ją cym re mon tem sta -
rów ki i roz ko pa ny mi uli ca mi, ale nie
tyl ko. In we sto rów od stra sza ło z pew -
no ścią ma ło atrak cyj ne są siedz two,
np. zruj no wa na ka mie ni ca u zbie gu
Ple bań skiej i pla cu Wszyst kich Świę -
tych. Kie dy bru ko wa nie się skoń czy -
ło, uli ca oży ła. Dzi siaj wie lu prze ko -
nu je, że jest jed ną z naj ład niej szych
na sta rów ce.

Sy gnał do mo der ni za cyj ne go na -
tar cia na Ple bań skiej da ła m.in. fir ma

Wall In vest, ta sa ma, któ ra kil ka lat
te mu od ku pi ła od mia sta zruj no wa ny
bu dy nek gli wic kie go huf ca ZHP
przy Dłu go sza. I w 2010 ro ku, po kil -
ku mie sięcz nym re mon cie, pięk nie
od re stau ro wa ła wa lą cą się ru de rę. 

Wall In vest to Ra fał Franz, Da -
riusz Brau hoff i sto ją cy za nie zwy kle
skom pli ko wa ny mi re mon ta mi Ro man
Wie czo rek z nie za wod ną fir mą Ro wi -
bau. Wspól ni ków osiem lat te mu po -
łą czy ła pa sja oży wia nia znisz czo nych
i nie chcia nych gli wic kich ka mie nic.
Pierw szy to za wo do wy pił karz, pię -
cio krot ny mistrz kra ju w fut sa lu,
a dru gi… per ku si sta w Na ro do wej
Or kie strze Sym fo nicz nej Pol skie go
Ra dia w Ka to wi cach. Ro man zaś jest
spe cja li stą od rze czy nie moż li wych.

Po huf cu pod ję li no we wy zwa nie.
W 2011 ro ku od ku pi li od mia sta kom -

plet nie znisz czo ną i na da ją cą się
do wy bu rze nia bu dow lę przy u. Ple -
bań skiej 11. Dzi siaj ślicz nie od re stau -
ro wa ny obiekt, z po ło wy XIX wie ku,
cie szy wła ści cie li pię ciu za aran żo wa -
nych tam miesz kań i lo ka lu użyt ko -
we go na par te rze. 

W trak cie re mon tu jest ko lej na
ru ina. Ka mie ni ca, któ rą chcia no zbu -
rzyć, przy ul. Stel ma cha 4. Mo der ni -
za cja zmie rza ku koń co wi. Zde cy -
do wa ną więk szość miesz kań już
sprze da no.

– Te raz przed na mi no we wy zwa -
nie – daw na ciast kar nia – uśmie cha
się Franz. – Ne go cja cje ze Spo łem
trwa ły pół to ra ro ku i za koń czy ły się
suk ce sem. Je ste śmy już wła ści cie la mi
ka mie ni cy przy Ple bań skiej 3, te raz
cze ka ją nas in ten syw ne pra ce pro jek -
to we, a po tem re mont. To bę dzie

zwień cze nie na szych in we sty cji. 
Franz nie chce jed no znacz nie po -

wie dzieć, jak zo sta nie za aran żo wa -
nych ty siąc me trów kwa dra to wych
trzy kon dy gna cyj ne go bu dyn ku. Prze -
wi du je, że bę dzie tam część usłu go -
wo -han dlo wa, mo że re stau ra cyj na,
a nie wy klu czo ne, że ho te lo wa.
Na pew no nie miesz ka nia. Wszyst ko
w od po wied nio wy so kim stan dar dzie.
Re mont bę dzie no we go wła ści cie la
kosz to wał kil ka mi lio nów zło tych.

– Nie ru cho mo ści to na sza pa -
sja – tłu ma czy Franz. – Ro bi my to, bo
ma my z te go nad zwy czaj ną sa tys fak -
cję. Oży wia my ka mie ni ce, któ rych
nikt nie chce. Prze cież rów nie do brze
mo gli by śmy od ku pić od wspól no ty
dwa pod da sza, wy re mon to wać je
i pew nie za ro bi li śmy po dob ne pie -
nią dze. Ale nie o to cho dzi. Mo że
ktoś wie rzyć al bo nie; za le ży nam,
aby zo sta wić po so bie trwa ły ślad
w po sta ci od re stau ro wa nych pe re łek
ar chi tek to nicz nych.

(san) 

GZAZ
– re ha bi li ta cja
przez pra cę 

1 grud nia roz pocz nie dzia łal ność Gli -
wic ki Za kład Ak tyw no ści Za wo do wej. No -
wa jed nost ka sa mo rzą du to szan sa nare ha -
bi li ta cję za wo do wą dla nie peł no spraw nych. 

Przed sta wi cie le ra tu sza tłu ma czą, że ini -
cja ty wa po wo ła nia GZAZ jest od po wie dzią
na ocze ki wa nia osób nie peł no spraw nych
oraz ich ro dzin. Spe cjal ny za kład pra cy
stwa rza moż li wość za trud nie nia osób ze
znacz nym iumiar ko wa nym stop niem nie -
peł no spraw no ści. Je go dzia łal ność słu ży
re ha bi li ta cji za wo do wej ispo łecz nej ta kich
osób, przy go to wa niu ich do sa mo dziel ne -
go – na mia rę ich moż li wo ści – ży cia oraz
zna le zie nia za trud nie nia po za za kła dem.
GZAZ bę dzie współ pra co wał wtym za kre -
sie zurzę dem pra cy oraz opie ką spo łecz ną. 

Cha rak ter za kła du od po wia da warsz ta -
tom prak tycz nej na uki za wo du. GZAZ po -
wsta je ja ko jed nost ka przy szkol na, po wią -
za na sie dzi bą z Ze spo łem Szkół
Spe cjal nych przyul. Dol nej Wsi74. To po -
most mię dzy ław ką w kla sie przy spo sa -
bia ją cej do za wo du a rze czy wi sto ścią ryn -
ku pra cy. 

Obiekt opo wierzch ni po nad250m kw.
po zwo li za trud nić45 osób. Nie peł no spraw -
ni znaj dą tu pra cę zwią za ną zpo li gra fią, in -
tro li ga tor stwem oraz usłu ga mi sprzą ta nia. 

Wma gi stra cie pod kre śla ją, że utwo rze -
nie GZAZ-usta no wi ostat ni etap re struk tu -
ry za cji szkol nic twa spe cjal ne go wna szym
mie ście. (pik)


