Dokończenie ze str. 14
Z wyścigu nie rezygnował jednak
Fritsche. Po wielogodzinnych negocjacjach poproszono go o wykonanie poprawek do swojego
projektu. Swoje korekty nanosił
także Kranz. Sam zainteresowany w maju 1911 przysłał do
urzędu miasta wycenę swojego
honorarium. Opiewała ona na
kwotę 66.650 marek. Wysokość wynagrodzenia nie została
entuzjastycznie przyjęta przez
magistrat, wobec czego Fritsche
przysłał listy, w których powoły-

wał się na honoraria swoich kolegów po fachu. Twierdził też, że
opierał się na regulaminie wynagrodzeń inżynierów. Ostrożności
jednak nigdy za wiele. Gliwicki
urząd miasta postanowił zapytać kapitana policji w Bremie
o wiarygodność Fritschego. Odpowiedź była pozytywna. Targi
trwały aż do końca roku. Ostatecznie podczas grudniowych
obrad komisji „ratuszowej”, (na
które przybył Fritsche) osiągnięto porozumienie. Najlepiej kwituje je nagłówek jednej z lokalnych
gazet -- „Na nowy ratusz nie
mamy pieniędzy”. Styczeń 1912
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Pomóżmy spełnić
świąteczne marzenia dzieci
Okazją, by podarować
odrobinę uśmiechu
podopiecznym domu
dziecka, będzie licytacja prac artystycznych,
która odbędzie się
8 grudnia między
13 a 15.00 na antenie
Radia Plus Śląsk.
Nie jest to pierwsza aukcja gliwickiego Domu Dziecka nr 3 i
Radia Plus Śląsk. Celem przedsięwzięcia jest zebranie funduszy na prezenty świąteczne dla
wychowanków placówki.
A jakie prace w tym roku trafią
pod licytacyjny młotek? Jako że
motywem przewodnim tegorocznej akcji są anioły, podopieczne ośrodka wykonały bajecznie
kolorowe rysunki o tej tematyce. To nie jedyne obrazy, jakie
będzie można nabyć. Unikatem
jest także dzieło przedstawiające gliwicki Rynek w świątecznej,

zimowej scenerii, namalowany
przez Dorotę Falkowską-Adamiec. Szczególnym akcentem
będą także bombki, które zostały podpisane przez biskupów naszej diecezji – ks. bp Jana Wieczorka oraz ks. Gerarda Kusza.
Informacje na temat aukcji można znaleźć na stronie www.
ddz3.prv.pl.

Dwa kwadranse z muzyką
przy lampce wina
Pod takim hasłem 6 i 13 grudnia, z inicjatywy
Związku Ormian w Polsce, odbędą się koncerty w
Restauracji Polskiej (ul. Zwycięstwa 42).
Jako pierwsza wystąpi Naira Ayvazyan, a tydzień później Soliści Scen Muzycznych. Impreza rozpoczyna się o godzinie
20.00, a koszt uczestnictwa – w który wliczono lampkę wina
– to 20 zł. Rezerwacji można dokonywać pod nr 32 231-42-22
lub mailowo rezerwacja@restauracja-polska.pl.

30 przewodników
do rozdania
Od 7 do 11 grudnia
w Centrum Informacji
Kulturalnej i Turystycznej
na zainteresowanych
czekać będzie przewodnik „Śląskie z dzieckiem
na pogodę i niepogodę”.
Do osób chcących aktywnie spędzać z pociechami wolny czas,
w naszym regionie w ciągu mikołajkowego tygodnia trafi w sumie
30 przewodników. W każdym
dniu, począwszy od wtorku, przekazanych zostanie nieodpłatnie
sześć przewodników. Aby otrzymać jeden z nich należy przyjść
do CIKiT, najlepiej z dzieckiem.
Przewodnik wydany przez Ślą-

ską Organizację Turystyczną
jest doskonałym sposobem na
promocję regionu. Prócz tego,
że zawiera on 16 propozycji
wycieczek z dziećmi, jest także
zbiorem baśni, kolorowanek i
łamigłówek.
Centrum Informacji Kulturalnej
i Turystycznej (ul. Dolnych Wałów 3) jest czynne od wtorku do
soboty w godz. 10.00-18.00.

przyniósł długo oczekiwane rozstrzygnięcie – honorarium dla
Fritschego ustalono na 20.000
marek.

sche przypomniał sobie o swoich gliwickich zobowiązaniach.
Tłumaczył się napiętym terminarzem, jednak decyzja została
podjęta. Nowy ratusz miał być
autorstwa Otto Kranza.

Upadek
pomysłu
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Nie zapomniał jednak o niej Fritsche, który zamierzał domagać
się od miasta swoich projektów.
Po konsultacjach Schabika z
Kranzem, postanowiono odesłać
te rysunki, które nie stanowiły
zwycięskiego projektu. Architekt
z Bremy był jednak zdania, że nie
dostarczono mu wszystkich prac
i domagał się odszkodowania
w wysokości 6000 marek. Bezowocnie, gdyż nie był w stanie

Jednak i tym razem
plany legły w gruzach. Swój wątek
do całej historii
dopisało życie – w
1914 roku wybucha
wojna światowa.

Architekt nie okazał się jednak
osobą godną zaufania. Kiedy
przez dłuższy czas nie kiwnął
palcem w sprawie ratusza w
Gliwicach, zadanie ostatecznie
przekazano Kranzowi.
Po upływie kolejnego roku Frit.
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udowodnić zasadności swoich
roszczeń i sprawa rozeszła się
po kościach. Wszelkie nadzieje
na postawienie ratusza zostały
pogrzebane wraz z przyjęciem
propozycji o budowie hotelu. W
latach 1922-28 w miejscu, na
którym miał stanąć nowy ratusz,
wybudowano najnowocześniejszy hotel na Górnym Śląsku,
Haus Oberschlesien. Marzenie
burmistrza Kreidla nigdy nie doczekało się realizacji.

Ze stanowiska architekta miejskiego odchodzi Kranz, a jego
miejsce zajmuje Karl Schabik.
Na okres wojny zaprzestano jakichkolwiek inwestycji budowlanych. Zaczęto stawiać budynki
mieszkalne, szkoły i szpitale.
Sprawa ratusza odchodziła w
zapomnienie.
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Przy pisaniu artykułu korzystano
z Rocznika Gliwickiego Muzeum
(Tom XIV)

Michał Pac Pomarnacki
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