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PO wysoko wygrywa w Gliwicach
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Kiosk szpeci
okolicę
GLIWICE. Odnowiony skwer
Dessau przyci¹ga gliwiczan
bujn¹ zieleni¹, fontann¹ z
rzeŸb¹ Kalidego i placem zabaw. Nic wiêc dziwnego, ¿e
jest to jedno z bardziej lubianych miejsc w mieœcie.
Tymczasem w bezpoœrednim
s¹siedztwie
odnowionego
skweru stoi kiosk RUCH-u,
który bêd¹c w latach 70. okazem nowoczesnoœci, dziœ jest
kompletn¹ ruin¹.

GLIWICE. Mia³o byæ godnie i nowoczeœnie – tak przynajm-

niej uzasadniano przenosiny rajców do nowej sali sesyjnej
w Ratuszu. Tymczasem okaza³o siê, ¿e nowe wnêtrze, które dobrze
prezentuje siê w internetowej kamerze, jest ma³o funkcjonalne
i w sumie – wbrew zapowiedziom - ma³o reprezentacyjne.
W czwartek radni po raz pierwszy obradowali w nowej sali. Nie
by³o jednak ¿adnych zachwytów.
Wrêcz przeciwnie. Rajcy nie czuli
siê dobrze w nowych wnêtrzach
i zg³aszali liczne zastrze¿enia co
do funkcjonalnoœci sali. Prawdê
powiedziawszy, salę zaaranżowano fatalnie. Najpowa¿niejszym
mankamentem jest ustawienie
foteli.

Nie mo¿na oprzeæ siê
wra¿eniu, ¿e radni prawie 200 tysiêcznego
miasta siedz¹ st³oczeni
jak w autobusie.

Nie przewidziano tak¿e oddzielnych miejsc dla w³adz miasta –
prezydent i pozostali cz³onkowie
Zarz¹du siedz¹ wiêc miêdzy radnymi – dowolnie, na skrajnych fotelach, w ró¿nych rzêdach.
W dodatku system kinowy zupe³nie nie odpowiada radnym,
którzy chc¹ widzieæ swoich rozmówców i sami chc¹ byæ widziani. Zwracaj¹ równie¿ uwagê na
brak przejœæ miêdzy siedzeniami
i jedno, wspólne oparcie boczne dla dwóch osób – w efekcie
radni tr¹caj¹ siê ³okciami, a ci,
którzy musz¹ z jakichœ wzglêdów

opuœciæ salê, przeciskaj¹ siê
miêdzy s¹siadami i maszeruj¹
przed
prezydialnym
sto³em
(przejœcia nie przewidziano równie¿ na koñcu rzêdów).

Ciekawoœæ mo¿e budziæ równie¿
sposób przydzielenia miejsc radnym – nieoficjalnie wiadomo, ¿e
wzorowano siê na systemie sejmowym.

Przy fotelach umieszczono blaty
– zdaniem rajców zbyt ma³e i w
dodatku pochy³e, bez mo¿liwoœci
umieszczenia na nich szklanki
lub napoju.

W pierwszym rzêdzie posadzono
zatem najwa¿niejszych radnych
z poszczególnych klubów. Ranga radnego maleje wiêc w miarê
oddalania siê od prezydialnego
sto³u.

Z kolei fotele przeznaczone
dla mediów i goœci w ogóle nie
posiadaj¹ pulpitów, notatki trzeba wiêc sporz¹dzaæ „na kolanie”.

Zakratowana buda
z ob³a¿¹c¹ farb¹ szpeci nie tylko skwer ale
nie pasuje równie¿ do
otoczenia monumentalnej katedry.
„Zabytkowy” kiosk RUCH-u
stoj¹cy w pobli¿u katedry to zdecydowanie najbrzydszy kiosk w
mieœcie. Sprawê jego wymiany
poruszono ju¿ rok temu, gdy na
sesji Rady Miejskiej rozpatrywano przed³u¿enie dzier¿awy
gruntu, na którym stoi.
Straszyd³a ju¿ wtedy mieli doœæ
wszyscy – mieszkañcy, w³adze
miasta a nawet sam RUCH.

- Nie ma takiej
mo¿liwoœci, ¿eby
ten kiosk w takim
kszta³cie i estetyce

pozosta³ w tym miejscu – grzmia³ Marek
Jarzêbowski, rzecznik
Prezydenta Miasta.
T³umaczono, ¿e w³aœciciel ma
wyznaczony termin na jego
wymianê lub remont. Jeœli nie
wywi¹¿e siê ze zobowi¹zañ, natychmiast rozwi¹zana zostanie
z nim umowa. W³aœciciel gorliwie zapewnia³, ¿e kiosk chce
wymieniæ i zrobi to w jak naj-

krótszym czasie. Od chwili gdy
sk³adane by³y powy¿sze deklaracje min¹³ ju¿ prawie rok, a
kiosk jak sta³ tak stoi.
RUCH pytany o swój „zabytkowy” punkt zapewnia, ¿e nie
zmieni³ planów co do jego wymiany. Rocznemu opóŸnieniu
winne s¹ nieœcis³oœci co do
powierzchni
dzier¿awionego
gruntu zawarte w umowie.
Zapewniono nas, ¿e skorygowane dokumenty trafi¹ w
najbli¿szym czasie do Urzêdu
Miasta. Gdy tylko miasto wyda
pozwolenie na budowê, w okolicy skweru Dessau, jeszcze
w tym roku, pojawi siê nowy i
³adny kiosk. Miejmy nadziejê,
¿e za rok nie bêdziemy ju¿ musieli znów poruszaæ sprawy fatalnej „wizytówki” RUCH-u.
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