Tylko my chcemy
zbudować ten stadion

.......................................................................................................................................................................

Emocje pod koniec sesji Rady Miejskiej

Fot. ITV Gliwice

Rozmowa z Piotrem Wieczorkiem, zastêpc¹ Prezydenta Miasta

dzielenie projektu na czêœæ
dotycz¹c¹ samego obiektu
oraz drogow¹ - bo to ona
w³aœnie zosta³a teraz oprotestowana?

Ciąg dalszy ze strony 1

- Urz¹d Miasta zarzuca firmie Bremer AG brak profesjonalizmu...
- Absolutnie tak.

- A konkretnie?
- To s¹ dziesi¹tki rzeczy technicznych m.in. brak rysunków ogrzewania p³yty, brak rozpracowania
ca³ej automatyki, brak rysunków
dla któregokolwiek z ¿elbetowych elementów konstrukcyjnych itd., itd. Móg³bym jeszcze
bardzo d³ugo wymieniaæ.

- Bremer AG twierdzi
z kolei, ¿e wiele niedoci¹gniêæ jest po stronie
Urzêdu, ¿e sprawa jest
przeci¹gana i prowadzona
niewystarczaj¹co szybko
jakby na to wskazywa³y
potrzeby.

- Trzeba uczciwie powiedzieæ,
¿e jedn¹ z okolicznoœci by³a
zmiana prawa w Polsce ale
nie by³o to a¿ tak dotkliwe by
usprawiedliwia³o przesuniêcie
terminu a¿ do dzisiaj. Byæ mo¿e
Bremer AG nie przywyk³ do
warunków formalnych, które
obowi¹zuj¹ w Polsce.
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- Tak naprawdê tylko my chcemy ten stadion zbudowaæ.
Nie widzê ¿adnej innej instytucji, która chcia³aby to zrobiæ.
Jesteœmy do tego zdeterminowani, a reszta nam to czasami
po prostu utrudnia.
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- Ja te¿ siê mogê zaprezentowaæ
jako profesjonalista, a wcale
nie muszê nim byæ. Wszystko
siê sprawdza w realiach a nie
w deklaracjach. Oni stworzyli
jakiœ mira¿ a do dziœ nie potrafi¹
udokumentowaæ tego, ¿e s¹
kompetentni. Byæ mo¿e, tego
jednak nie jestem pewien, w
Niemczech trochê inaczej funkcjonuje prawo budowlane.

- Dziêkujê za rozmowê
Nina Drzewiecka
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I tylko ta ostatnia sprawa
rozbudzi³a nieco emocje radnych. Wniosek o odwo³anie
Kopa³y podpisany przez 14
radnych zawiera³ jedynie krótkie
stwierdzenie „o utracie zaufania”.

Z drugiej strony, mimo nieobecnoœci radnego wniosek
zosta³ zg³oszony i odczytany
wiêc trudno by media tê sprawê
przemilcza³y.

Klubowy kolega Marka Kopa³y,
Krzysztof Procel apelowa³ o
rozwagê i powstrzymanie emocji.
Zwraca³ uwagê, ¿e szczególnie
niefortunny jest czas z³o¿enia
tego wniosku – tu¿ po referendum.

Radni z klubu PiS
nie ukrywali zaskoczenia. Mówili
o „ma³ostkowoœci”
i „zemœcie”.

Radny Olejnik replikowa³, ¿e
b³êdem by³o robienie awantury
(czyli referendum) na rok przed

Nina Drzewiecka

.......................................................................................................

- Wydawa³o siê, ¿e nie
powinno byæ ¿adnych
problemów z firm¹, która
zbudowa³a stadion w Padeborn, ma doœwiadczenie i
zaprezentowa³a siê bardzo
profesjonalnie?

- Sprawa jest po stronie firmy

Kajetan Gornig, który by³ jednym z sygnatariuszy wniosku
- nie chcia³ go komentowaæ.
- Radny Kopa³a jest szanowan¹
osob¹ i nie zas³uguje na to,
by rzucaæ oskar¿enia pod jego
adresem gdy jest nieobecny
– mówi³. - Nie by³oby elegancko
gdyby o ca³ej sprawie dowiedzia³
siê z mediów.
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Lew Czuwaj¹cy powrócił na swoje dawne miejsce, przed Willê Caro

Powrót Lwa

Uroczyste ods³oniêcie odrestaurowanej rzeŸby nast¹pi 24
listopada o godzinie 15.00. Natomiast o godz. 17.00 w Galerii Miejskiej M{pi}K odbêdzie
siê spotkanie, wyk³ad ilustrowany poœwiêcony w³aœnie
lwom z gliwickiej huty.
Kompleksow¹ renowacj¹ Lwa
zajêli siê fachowcy z Gliwickich
Zak³adów Urz¹dzeñ Technicznych.
Zwierzê zabrano do renowacji
miesi¹c temu. RzeŸba Theodora Kalide zosta³a oczyszczona,
zabezpieczona antykorozyjnie
i pomalowana. Cokó³, na którym stoi postument wy³o¿ony
zosta³ granitowymi p³ytami.
Teren wokó³ coko³u wybrukowano kostk¹ granitow¹.

natomiast murek, o wysokoœci
45 cm, na którym mo¿na usi¹œæ.
Murek miejmy nadziejê, uchroni
Lwa od samochodów, które przez
remontem parkowa³y doko³a

Przed postumentem pojawi³ siê
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rzeŸby, prawie na ni¹ wje¿d¿aj¹c.
Dodatkowo przy rzeŸbie zamontowano oœwietlenie, dziêki czemu
bêdzie ona dobrze wyeksponowana równie¿ wieczorem. (kk)
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XI TARGI BUDOWNICTWA
Instalacji i Wyposa¿enia Wnêtrz

ŒL¥SKIE TARGI NIERUCHOMOŒCI
19-21 luty 2010r.

Dobra oferta

pi¹tek, sobota 10.00-18.00, niedziela 10.00 - 17.00

NOWOŒÆ!!! Kredyty do 150 000 z³ bez porêczycieli
• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki,
• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki,
• kredyt konsolidacyjny
na sp³atê Twoich zobowi¹zañ,
• karta kredytowa na codzienne wydatki.

Us³ugi spoza ofer ty GE Money Banku
dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:
PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank
w Gliwicach
Wiêcej o Dobrej Ofercie dowiesz siê u agenta:

Patronaty:
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www.gliwicekredyty.pl

GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel. 032 230 71 75
GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel. 032 230 82 15
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Kredyty
GE Money Bank

Oœrodek Sportu Politechniki Œl¹skiej, Gliwice, ul. Kaszubska 28
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- Rozumiem ¿e miasto chce
ten stadion zbudowaæ?

Jaros³aw Wieczorek (foto)
twierdzi³, ¿e
w tej sprawie
mo¿na mieæ
tylko podejrzenia o co
chodzi.
- Zwrócimy siê do przewodnicz¹cego Rady o podanie uzasadnienia wniosku. Nie widzê
¿adnych argumentów na jego
uzasadnienie. Wed³ug mnie jest
to rewan¿yzm, rozpoczêcie kampanii wyborczej i pokaz si³y. Nawet w Parlamencie reprezentacja
w prezydiach jest zachowana.
Elementarna przyzwoitoœæ i kultura polityczna wymaga, by takich
rzeczy nie robiæ.
Do tej pory i tak obecnoœæ Marka
Kopa³y w prezydium Rady mia³a
charakter czysto kurtuazyjny i nie
mia³ on wiêkszego wp³ywu na
prowadzenie obrad.
Ze strony klubu PiS nie zostanie zg³oszony inny kandydat na
wiceprzewodnicz¹cego. W tym
przypadku obawiam siê wiêc, ¿e
do koñca kadencji na tym stanowisku bêdzie wakat - dodaje
Wieczorek.

I choæ zgodnie ze statutowymi
procedurami wniosek bêdzie
omawiany na kolejnej sesji, to
los Marka Kopa³y wydaje siê
przes¹dzony.
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- Jesteœmy realistami. Doœwiadczenie Gliwic pokazuje, ¿e nie
ma inwestycji bez protestów.

wyborami, a teraz to s¹ tylko
konsekwencje.
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- Czyli Urz¹d przewidywa³,
¿e w zwi¹zku z t¹ inwestycja mog¹ pojawiæ siê
protesty?

- Na bie¿¹co odbywaj¹ siê spotkania robocze w Wydziale Inwestycji. Natomiast na 3 grudnia
jest umówione spotkanie z Prezydentem Miasta.

- Firma Bremer AG deklaruje, ¿e jest sk³onna rozdzieliæ
projekt zgodnie z pañstwa
wczeœniejszymi sugestiami.
Jednak w tej sprawie nic siê
nie dzieje, bo nie ma woli
porozumienia...

- Urz¹d proponowa³ rozK

- Czy jest ju¿ zaplanowane
spotkanie z firm¹ Bremer
AG, ¿eby te wszystkie
w¹tpliwoœci wyjaœniæ?

- Tu nie ma problemu z
mieszkañcami. Przecie¿ my nie
wiemy wczeœniej kto zaprotestuje. Obawialiœmy siê równie¿
o ewentualne bezpieczeñstwo
tych ludzi poniewa¿ s³yszeliœmy
o
ró¿nych
mo¿liwoœciach.
Jedna z osób, która sk³ada³a
odwo³anie, wycofa³a je, gdy¿ jak
stwierdzi³a, czuje siê zagro¿ona.
My nie chcieliœmy ujawniaæ personaliów tych osób, ¿eby nie
znajdowa³y siê pod presj¹

- A co siê sta³o w lutym, ¿e
termin nie zosta³ dotrzymany?
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- Sugerowaliœmy tak¹ mo¿liwoœæ
ale oczywiœcie nie my jesteœmy
projektantami. Decyzje podejmuje firma.

- Firma Bremer AG
zaproponowa³a zorganizowanie spotkania z
mieszkañcami i próbê polubownego za³atwienia sprawy protestów. Urz¹d siê na
to nie zgodzi³...

- Powiem tak, mówiæ mo¿na
wszystko, natomiast dokumenty œwiadcz¹ absolutnie przeciwko firmie Bremer. Przypomnê,
¿e pierwszy termin oddania projektu to 28 lutego 2009. Dzisiaj
dziêki Bogu, jest listopad i nadal
nie mamy pe³nej dokumentacji.

R

Bremer, która ze swoim wnioskiem mo¿e zrobiæ wszystko.
Mo¿e go wycofaæ, mo¿e go
z³o¿yæ ponownie itp.

GLIWICE. Listopadowa
sesja Rady Miejskiej
rozpoczê³a siê
od przyjêcia rezygnacji
radnego Marka
Berezowskiego (PiS)
a zakoñczy³a wnioskiem o odwo³anie
Marka Kopa³y (PiS)
z funkcji zastêpcy
przewodnicz¹cego RM.

Instalacje

budowlane.pl

Honorowy patronat: Prezydenta Miasta Gliwice i Rektora Politechniki Œl¹skiej

www.promocja-targi.pl
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