Radni tracaja Oszczêdnosci na sa³atkach
sie łokciami
Bar sa³atkowy ci¹gle nieczynny a wandale nie pró¿nuj¹

z pewnoœci¹ tak – wystarczy³o
projekt wczeœniej skonsultowaæ
z radnymi i uwzglêdniæ ich sugestie. Niestety, nikt na taki
pomys³ nie wpad³. Wysz³o wiêc
tak, jak wysz³o.

Dokończenie ze strony 1

Zdecydowanie z niew³aœciwej
strony postawiono te¿ mównicê
– solidna, drewniana konstrukcja skutecznie zas³ania widok
na Prezydium Rady, siedz¹cym z
boku goœciom i dziennikarzom.
Podczas pierwszej sesji ujawni³y
siê równie¿ wady elektronicznego systemu g³osowania, który
jest skomplikowany i po uruchomieniu nie przewiduje mo¿liwoœci
anulowania – za ka¿dym razem
procedura musi byæ przeprowadzona do koñca.

Co mo¿na zrobiæ w tej chwili bez
mno¿enia kosztów? Na pewno
mo¿na przesun¹æ zawadzaj¹c¹
mównicê oraz dopracowaæ elektroniczny system g³osowania
tak, by by³ on bardziej przejrzysty
i przyjazny. Z ca³¹ pewnoœci¹
nale¿y zastanowiæ siê nad
usuniêciem z okien kiczowatych
koronkowych ¿aluzji, które nijak
nie przystaj¹ do „powagi” sali
sesyjnej i stanowi¹ estetyczny
zgrzyt.

Wyniki g³osowania
wyœwietlane by³y
na du¿ych ekranach z b³êdami,
a dane nie mieœci³y
siê w tabelkach.

Niewiele mog¹ zobaczyæ na ekranach telewizorów mieszkañcy,
którzy w s¹siedniej sali ogl¹daj¹
radnych, nie mówi¹c ju¿ o zarejestrowaniu jak g³osuj¹ w danej
sprawie.
Brak kontaktu z przyby³ymi na
sesjê mieszkañcami doskwiera
niektórym radnym, którym nie
podoba siê obradowanie „za
zamkniêtymi drzwiami”.

Konsumentami s¹ tu nie tylko radni, ale i mieszkañcy,
którzy chcieliby przygl¹daæ
siê obradom. Nietrudno
dostrzec wiele oczywistych
b³êdów aran¿acji sali, ale
do tych spraw mam du¿y
dystans. Do wszystkiego
mo¿na siê przyzwyczaiæ,
nawet do tego, ¿e rozmawia siê mówi¹c do pleców
interlokutora. To zupe³nie
nowa jakoœæ dyskusji i
bêdê to æwiczy³.

Radni sygnalizuj¹
równie¿, ¿e de facto nie dzia³a kosztowna klimatyzacja
– to znaczy dzia³a
ale niechêtnie jest
w³¹czana.

Ratusz po gruntownej modernizacji wnêtrz otwarto uroczyœcie na
pocz¹tku maja. Koszt inwestycji
wyniós³ ok. 8 milionów z³otych.

Powodem jest umieszczenie
nawiewów bezpoœrednio nad
g³owami Prezydium Rady i obawa spowodowania przeziêbienia
u szacownego grona.

„Ze wzglêdu na z³e warunki pracy” przewodnicz¹cy Rady Miejskiej zapowiedzia³ ju¿ czêstsze
przerwy w obradach. Radni
potwierdzaj¹, ¿e dotrzymuje
s³owa.

Czy mankamentów w sali obrad
mo¿na by³o unikn¹æ? Niektórych
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W obiekcie przy Placu RzeŸniczym bar prowadziæ bêd¹
uczniowie klas o profilu gastronomicznym z pobliskiego
Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno-Us³ugowych.
Z inicjatyw¹ przekszta³cenia
„Krasnoludka” w „oœrodek
szkoleniowy” wyst¹pi³ do w³adz
miasta Krystian Szatka, dyrektor ZSEU. Pomys³ podpatrzy³ w
Belgii, gdzie szko³y o podobnym
profilu kszta³cenia prowadz¹
w³asne hotele i restauracje, i
w taki praktyczny sposób ucz¹
m³odzie¿ zawodu. Koncepcja
ta spodoba³a siê w³adzom
miasta, tym bardziej, ¿e ponad
100-letni, nale¿¹cy do miasta,
obiekt nie by³ wykorzystywany
od wielu lat.

Nowa
sala
sesyjna jest
bardzo ³adna,
ale niefunkcjonalna.
Jest
jednym
z przyk³adów
produktu, który powstawa³
bez udzia³u konsumentów
– mówi gliwicki radny,
Micha³ Jaœniok.

Trudno „po³apaæ siê” jak
g³osowali poszczególnie radni,
gdy¿ ich lista zosta³a u³o¿ona alfabetycznie wed³ug imion (sic!).
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GLIWICE. Bar
sa³atkowy „U króla Stasia” mia³
rozpocz¹æ dzia³alnoœæ
we wrzeœniu 2008
roku. Od planowanej daty otwarcia
minê³o ju¿ jednak
9 miesiêcy, a obiekt
wci¹¿ jest zamkniêty.
O przysz³oœæ
„okr¹glaka” martwiæ
zaczêli siê ju¿ mieszkañcy Gliwic, którym
pomys³ utworzenia
baru sa³atkowego
w centrum miasta
bardzo siê spodoba³.

Nina Drzewiecka
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serwatorskich firma wykona³a
eleganck¹ elewacjê i wszystko
wskazywa³o na to, ¿e bar rozpocznie dzia³alnoœæ w planowanym
terminie. Na czas ,,wyrobili siê”
jednak tylko uczniowie ZSEU,
którzy mieli za zadanie
znaleŸæ
odpowiedni¹
nazwê dla swojego baru.
Zdecydowano siê na „U
Króla Stasia”.
Termin otwarcia obiektu przesuniêto najpierw
na marzec, potem na
maj. Niestety, do dziœ
„okr¹glak” stoi pusty. Powód?
Projekt okaza³ siê zbyt drogi.
Pocz¹tkowo remont obiektu wraz
z wyposa¿eniem mia³ kosztowaæ
368 tys. z³. Jednak w trakcie
realizacji projektu budowlanego
koszty wzros³y do ok. 460 tys.z³.

W bud¿ecie miejskim zabezpieczone zosta³y œrodki finansowe
na kapitalny remont lokalu i
przystosowanie go do nowych
potrzeb. Pracownia projektowa
przygotowa³a koncepcjê adaptacji obiektu i prace remontowe ruszy³y. Specjalizuj¹ca siê
w realizacji przedsiêwziêæ konR
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siê na rynku urz¹dzeñ grzewczo-wentylacyjnych o wy¿szym
standardzie. Wzros³y tak¿e ceny
materia³ów budowlanych i robocizny. Poza tym, w trakcie wykonywania prac elewacyjnych ekipa
stwierdzi³a gorszy ni¿ podejrzewano stan niektórych elementów – t³umaczy
Jacek Mistur z pracowni
projektowej „Archigraf”
opracowuj¹cej koncepcjê
adaptacji „Krasnoludka”.
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Wszystko le¿y teraz w rêkach miasta, które musi zaakceptowaæ
nowy kosztorys i zezwoliæ na
kontynuowanie prac. Ze strony
szko³y wszystko jest ju¿ gotowe: - Mamy przyznane œrodki w
bud¿ecie szko³y na sprzêt gastronomiczny i ewentualne meble – podkreœla Krystian Szatka,
dyrektor ZSEU. R¹k chêtnych
do przyrz¹dzania sa³atek równie¿
nie brakuje.

Wykonanie samej elewacji poch³onê³o wiêc spor¹
czêœæ œrodków przeznaczonych
na modernizacjê obiektu. Kosztorys nale¿a³o zweryfikowaæ.
- Zdajemy sobie sprawê, ¿e
obiekt jest zabytkowy i jego modernizacja kosztuje wiêcej ni¿
modernizacja zwyk³ego ma³ego
budynku. Wszystko musi siê
jednak mieœciæ w granicach zdrowego rozs¹dku – t³umacz¹ w magistracie.

- Powodów by³o kilka, m.in.
zmiana przepisów dotycz¹cych
ociepleñ budynków i pojawienie
.

Tymczasem na zw³oce najbardziej cierpi¹ uczniowie, którzy
chcieliby rozpocz¹æ praktyki i
mieszkañcy, dla których bar
sa³atkowy bêdzie znakomit¹
alternatyw¹ wobec wszechobecnych fast foodów.
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Miejmy nadzieje, ¿e te opóŸnienia
nie bêd¹ siê przed³u¿aæ w
nieskoñczonoœæ. Miejscowi wandale nie trac¹ czasu i ju¿ pomazali spray’em okna przysz³ego
baru.
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