felieton na marginesie

Turystycznie
atrakcyjni

- Pierwsi lokatorzy zamieszkali
na osiedlu Bajkowym w maju
2003 roku - mówi Andrzej Tomal, prezes ZBM I TBS. W
kolejnych etapach osiedle
by³o rozbudowywane. Etap IV,
który w³aœnie zosta³ sfinalizowany, zamyka tê inwestycjê
mieszkaniow¹. Na os. Bajkowym powsta³o w sumie 526
mieszkañ o ³¹cznej powierzchni
ponad 27 tysiêcy metrów kwadratowych.

fot. ITV Gliwice

GLIWICE. 128 rodzin mo¿e ju¿ wprowadzaæ siê
Dum¹ ka¿dego miasta, magnesem przyci¹gaj¹cym turystów s¹ przede wszystkim
zabytki. Jeœli przejrzymy strony internetowe dowolnych miast w naszym
kraju, zauwa¿ymy, ¿e
na pierwszym miejscu
eksponowane
s¹ historyczne budowle, œwiadcz¹ce
o œwietnoœci danego
miasta w wiekach minionych.
Zgodnie ze starym powiedzonkiem „ka¿demu raz
graj¹” czêsto okazuje siê,
¿e
niepozorne
obecnie
mieœciny znaczy³y wiele
w którymœ z wieków minionych. W zale¿noœci od
zasobnoœci w zabytki, magnesem turystycznym bywa
zwykle
koœció³,
zamek
– czêœciej jego ruiny lub w
ostatecznoœci jakieœ miejsce, najczêœciej wyró¿nione
kamieniem, informuj¹ce o
pobycie tam historycznej
postaci. Na przyk³ad króla,
który akurat polowa³ tam ze
swoj¹ œwit¹ lub obozowa³
podczas którejœ z wojen,
czasem poety lub pisarza,
który pod wra¿eniem piêkna
lokalnej przyrody uzupe³nia³
swój potencja³ twórczy.
Mechanizm
„podbijania” atrakcyjnoœci regionalnej
doprowadzono
do perfekcji w Stanach
Zjednoczonych, gdzie w
wielu
miejscowoœciach
natrafiæ mo¿na na tablice
informuj¹ce, ¿e to w³aœnie
tu nocowa³, zatrzymywa³ siê,
czy obradowa³ prezydent Lincoln. Miejsc tych jest wiele.
Mo¿na wrêcz podejrzewaæ,
¿e prezydent ten praktycznie nie nocowa³ w domu i
a¿ dziw, ¿e znalaz³ wolny
wieczór, by w Waszyngtonie
pójœæ do teatru, gdzie czeka³
na niego zamachowiec.
Na Starym Kontynencie
zjawisko to nie jest a¿
tak silne, chocia¿, gdyby
zinwentaryzowaæ wszystkie
miejsca, w których mia³ rzekomo nocowaæ Napoleon w
drodze na Moskwê, mog³oby
siê okazaæ, ¿e cesarz Francji
powinien nie zd¹¿yæ dotrzeæ
do celu przed wybuchem
Rewolucji PaŸdziernikowej!
W krajach europejskich,
szczególnie
tych
mniej
dotkniêtych prze wojny,

mo¿na mówiæ wrêcz o
pewnej dewaluacji zabytków. Odwiedzaj¹c starówki
w³oskich miast, mieszkaniec naszego kraju
bêdzie dziwi³ siê
widz¹c samochody
parkuj¹ce na podwórkach
kamieniczek
pomiêdzy pos¹gami,
fontannami, studniami, lub nawet bli¿ej
nieokreœlonymi budowlami, z daleka
ju¿ wygl¹daj¹cymi na bardzo
stare. W Polsce, ka¿dy z takich elementów móg³by byæ
ozdob¹ dziedziñca jakiegoœ
muzeum – tam, s³u¿y jako
uchwyt do przywi¹zania
sznura na bieliznê. Có¿,
wartoœæ zabytkowa przedmiotu roœnie wraz z jego
unikatowoœci¹.
Wracaj¹c teraz na gliwickie
podwórku, warto zastanowiæ
siê, czy nasze lokalne atuty
s¹ dostatecznie wykorzystywane. Nie mamy oczywiœcie
zabytków klasy zerowej, ale
czy o atrakcyjnoœci miejsca
naprawdê decyduj¹ obiekty
klasy Wawelu?
Przecie¿ wci¹¿ nie do koñca
wykorzystany
potencja³
atrakcyjnoœci tkwi w takich
gliwickich obiektach jak radiostacja, która w zasadzie
powinna staæ siê symbolem
miasta, zabudowa centrum
a tak¿e, a mo¿e przede
wszystkim Starówka.

Tak, w³aœnie
na gliwickiej
Starówce,
najostrzej
uwidacznia siê
koniecznoœæ
kompleksowego „leczenia”.
Có¿, kiedy podejmowane
tam prace s¹ wci¹¿ wybiórcze i bardzo œlamazarne.
A nie tak wiele trzeba, by
miasto sta³o siê punktem
wypadowym dla osób zainteresowanych licznymi w
regionie obiektami kultury
przemys³owej. A turystów
takich, szukaj¹cych czegoœ
innego ni¿ kolejny zamek
czy klasztor z roku na rok
przybywa.

do nowych bloków przy ul. Andersena.
To ostatni etap inwestycji na osiedlu Bajkowym.
W ci¹gu 8 lat zbudowano tam 526 mieszkañ.

Zainteresowanie mieszkaniami
z popularnego TBS -u jest bardzo du¿e. Choæ czynsz wcale
nie jest niski – przyk³adowo
za 70 metrowe mieszkanie
wynosi on ok. 700 z³ (bez
pozosta³ych op³at za media)

kolejka chêtnych wci¹¿ siê
zwiêksza. O jedno mieszkanie
na osiedlu Bajkowym ubiega³o
siê 4 kandydatów.
Nic wiêc dziwnego, ¿e ZBM I
TBS sp. z o.o. przygotowuje ju¿
kolejne projekty. Zgodnie z planami, nowe budynki powstan¹
przy ul. Miko³owskiej, Kochanowskiego i Raciborskiej.
Te inwestycje bêd¹ jednak realizowane dopiero w przysz³ym
roku. Z tego wzglêdu na razie
nie wiadomo, kiedy rozpocznie
siê nabór kandydatów.
Do tej pory ZBM I TBS przekaza³
klucze do 700 mieszkañ.

Nina Drzewiecka

zamieniæ je na taras.

Budowa 6 wielorodzinnych domów mieszkalnych rozpoczê³a
siê we wrzeœniu 2007 roku.
Nowi najemcy otrzymali klucze do mieszkañ 1,2 i 3
– pokojowych, o zró¿nicowanej
wielkoœci: od 42 do 70 metrów
kwadratowych. Dla zainteresowanych przygotowano atrakcyjne lokale dwupoziomowe,
z dwiema ³azienkami oraz dwoma niezale¿nymi wejœciami od
strony klatki schodowej.
Z kolei kawalerki na parterze
dysponuj¹ ogrodem zimowym.
Dziêki przesuwnym drzwiom,
w lecie bez problemu mo¿na

Mieszkania
s¹
w
pe³ni
wykoñczone i gotowe do zasiedlenia. Zgodnie ze standardem
TBS, œciany pokryto g³adzi¹
gipsow¹, pod³ogi wy³o¿ono panelami, kuchnie i ³azienki wykafelkowano oraz wyposa¿ono
w podstawowe urz¹dzenia. Do
mieszkañ doprowadzony jest
internet i instalacja RTV-SAT.
Inwestycja kosztowa³a ponad
32 miliony z³otych. Wk³ad gminy to ok. 6 milionów z³ a partycypacja lokatorów ponad 7
mln z³.

fot. ITV Gliwice
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nej sprawie funkcjonariusze
zatrzymali ju¿ 30 pseudokibiców. Zabrzañska policja zapewnia: ,,To jeszcze nie koniec
poszukiwañ. Ka¿dy prawdziwy
kibic ma prawo przyjœæ na mecz
i czuæ siê bezpiecznie.”

Lepiej późno
niż wcale
ZABRZE. Chocia¿ od meczu
rozgrywanego miêdzy Górnikiem Zabrze a Poloni¹ Warszawa minê³y ju¿ prawie 2
miesi¹ce, policjanci zajmuj¹cy
siê przestêpczoœci¹ stadionow¹
wci¹¿ tropi¹ chuliganów, którzy
nieŸle wtedy narozrabiali.
Jak informuje zabrzañska policja, przegl¹danie materia³u
filmowego nagranego podczas
meczu pi³karskiego pomiêdzy
dru¿ynami Górnika Zabrze a
Poloni¹ Warszawa przynios³o
nowe ustalenia w prowadzonej
sprawie. Tym razem, zatrzymano 24–letniego mieszkañca
Piekar Œl¹skich oraz 18–letniego gliwiczanina, którzy brali
udzia³ w stadionowych burdach
i wtargnêli na p³ytê boiska podczas meczu. Mê¿czyŸni poddali
siê dobrowolnie karze grzywny
w wysokoœci po 2.000 z³otych.
Dostali równie¿ zakaz uczestniczenia w imprezach masowych
na okres 2 i 3 lat. W prowadzoR
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Pomoc zza
granicy
GLIWICE. Dziêki miêdzynarodowej wspó³pracy policji uda³o
siê zatrzymaæ mê¿czyznê, który
znêca³ siê fizycznie i psychicznie nad bêd¹c¹ w 6-miesi¹cu
ci¹¿y
¿on¹.
Ma³¿onkowie
mieszkali na terenie Anglii.
Za³amanej kobiecie uda³o siê
za poœrednictwem internetu
powiadomiæ o swojej tragedii
mieszkaj¹cych w Gliwicach rodziców. Przera¿eni, 18 lipca
zg³osili siê do zabrzañskiej policji. Jeszcze tego samego dnia
sprawca przestêpstwa zosta³
zatrzymany przez lokaln¹ policjê
i umieszczony w areszcie. Akcja policyjna zosta³a przeprowadzona zaledwie w ci¹gu kil.
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ku godzin. Ofiara przestêpstwa
zosta³a przewieziona do szpitala, kobiecie oraz jej dziecku nie
zagra¿a niebezpieczeñstwo.

Nożownicy
GLIWICE. ZABRZE. Rodzinne nieporozumienie mog³o
zakoñczyæ siê tragedi¹. W czasie k³ótni 39-letni mê¿czyzna
zosta³ ugodzony w brzuch
no¿em. Agresywna kobieta sprawczyni zosta³a tymczasowo
aresztowana. Ranny gliwiczanin
trafi³ do szpitala, jego ¿yciu nie
zagra¿a niebezpieczeñstwo.
Kilka dni póŸniej do podobnej
sytuacji dosz³o w Zabrzu. 55-letni mê¿czyzna podczas k³ótni
ugodzi³ no¿em kuchennym w
szyjê swoj¹ konkubinê. Podczas przes³uchania przyzna³ siê
do pope³nionego przestêpstwa.
Za usi³owanie zabójstwa grozi
mu kara 25 lat pozbawienia
wolnoœci. Do zdarzenia dosz³o
w zabrzañskiej dzielnicy Mikulczyce.

9-cio i 11-to
latek kradli
samochody
GLIWICE. W rêce policjantów
wpad³o dwóch z³odziei „samochodów”. Amatorzy cudzej
w³asnoœci przyznali siê, ¿e
chcieli uzbieraæ kolekcjê luksusowych aut. Mieli ich ju¿ 35.
W czwartek przed po³udniem,
ochroniarze z Tesco przekazali
w rêce policji dwóch ch³opców

w wieku 9
i 11 lat,
którzy
ukradli
13 zabawek - samochodzików.
W
mieszkaniach
nieletnich
zabezpieczono 22
skradzione
samochodziki. Ch³opcy
w sumie ukradli 35 modeli na
³¹czn¹ sumê 255 z³ i za swoje
czyny bêd¹ odpowiadaæ przed
s¹dem rodzinnym.

Zatrzymania
w narkobiznesie
ZABRZE. W czwartek policjanci
zatrzymali
trzech
mieszkañców Knurowa. Dwóch
z nich zajmowa³o siê rozprowadzaniem narkotyków na terenie miasta i okolicznych gmin,
a trzeci w chwili zatrzymania
kupowa³ towar. W œrodê, 15
lipca, o godzinie 19.30 policjanci z gliwickiego wydzia³u
narkotykowego wkroczyli do
mieszkania przy ulicy Dywizji
Koœciuszkowskiej w Knurowie, gdzie zatrzymano trzech
mê¿czyzn – dwóch dilerów w
wieku 28 i 20 lat oraz 22-letniego kupca. U zatrzymanych
znaleziono 40 porcji marihuany
i haszyszu. W mieszkaniu znaleziono towar pozwalaj¹cy na
wydzielenie ponad 550 porcji.

