
felieton na marginesie

W tym roku  przy-
pada 70 rocz-
nica wybuchu II 
wojny œwiatowej, 
któr¹ to rocznicê 
ze zrozumia³ych 
wzglêdów Gliwice 
obchodziæ bêd¹ w 
sposób szczególny. Szko-
da tylko, ¿e chodz¹c po 
mieœcie, zw³aszcza po 
starej jego czêœci, tak 
trudno uwierzyæ, ¿e od lat 
wojennych minê³o ju¿ tyle 
czasu. A przecie¿ s¹ mia-
sta dotkliwiej potraktowa-
ne przez historiê, które w 
sposób bardziej fortunny 
pozbywaj¹ siê balastu 
dziejów. 

Zgo³a odmienne wra¿e- 
nie mo¿na odnieœæ za- 
poznaj¹c siê z informa-
cjami prasowymi w³adz 
miasta. Tutaj wszystko 
kwitnie, jest ró¿owo, jak 
w tej piosence „do nosa 
ju¿ pasuje piêœæ”, a sa-
mozadowolenie z planów 
na przysz³oœæ przekracza 
poziomy przyzwoitoœci. Bo 
przecie¿ czy mo¿e byæ le-
piej? Mo¿e i ktoœ móg³by 
wzi¹æ to wszystko za dobr¹ 
monetê. Pod warunkiem, 
¿e ten ktoœ nie rusza³by 
siê z miejsca i nie móg³ 
sprawdziæ, jak sobie radz¹ 
w innych miastach.

WeŸmy na przyk³ad taki 
Wroc³aw. Wystarczy jed-
na w roku wizyta w tym 
mieœcie by, na przestrze-
ni kilku lat, zdaæ sobie 
sprawê z ogromu prac, 
jakie wykonano tam na 
obszarze wroc³awskiej 
Starówki. 
Jeszcze na pocz¹tku lat 
dziewiêædziesi¹tych w bez- 
poœredniej bliskoœci rynku 
straszy³y ruiny kamienic. 
Nie jakieœ zaniedbane bu-
dynki – tych w Gliwicach 
na starówce mamy pe³no 
– ale gruzy zostawione 
tak, jak zastali je pierw-
si polscy mieszkañcy po 
upadku Festung Breslau. 
Tam, we Wroc³awiu szcze-
gólnie widoczny by³ kon-
trast miêdzy stworzonym 
przez komunistycznych 
propagandystów obra-
zem „piastowskiego gro-
du – miasta m³odoœci” 
a stanem rzeczywistym. 
Obecnie – przynajmniej w 
obrêbie Starówki (a jest to 
spory obszar) po tamtych 

zaniedbaniach nie 
zosta³ nawet œlad. 
Jeszcze dwa lata 
temu szerokim fron-
tem wymieniano 
bruk na wiêkszoœci 
z dochodz¹cych 
do rynku uliczek, 

obecnie wszystkie s¹ od-
dane do u¿ytku, czêœæ 
jako przejezdne, inne tyl-
ko dla ruchu pieszego. 
O stanie samego Rynku 
i przyleg³ych kamienic 
trudno mówiæ bez uczucia 
zazdroœci. I jakoœ da³o siê 
je wszystkie odnowiæ nie 
zas³aniaj¹c siê prawn¹ 
niemo¿noœci¹. 

Aha, jeszcze coœ z tematu 
bardzo ostatnio gor¹cego 
w Gliwicach - tramwaje. 
S¹ i te starsze, znane 
z naszej trasy, ale s¹ i 
nowsze, co wiêcej, przy 
ca³kowicie przebudowa-
nym (albo raczej odbudo-
wanym) fragmencie placu 
Grunwaldzkiego (taka lo-
kalna ciekawostka, ulica 
o nazwie plac) powsta³a 
nowoczesna, autobuso-
wo-tramwajowa stacja 
przesiadkowa z przestron-
nym przejœciem podziem-
nym, szklanymi windami i 
wszystkimi wspó³czesnymi 
„bajerami”. Czy w³adze 
Wroc³awia zdecydowa³yby 

siê na tak¹ inwestycjê, 
gdyby komunikacja 
tramwajowa nie mia³a 
przysz³oœci?

Przykro jest myœleæ, ¿e 
dum¹ w³adz Gliwic, które 
to miasto – bior¹c pod 
uwagê potencja³ tkwi¹cy w 
strukturze urbanistycznej 
obszaru ograniczonego 
ulicami Dolnych i Górnych 
Wa³ów ale i pamiêtaj¹c 
o zachowaniu proporcji 
– mog³yby staæ siê ta-
kim ma³ym, lokalnym 
Wroc³awiem, ¿e dum¹ 
w³adz s¹ centra handlo-
we i gara¿e, które w za-
sadzie mog³yby powstaæ 
gdziekolwiek, teoretycz-
nie i w Pipidówce Dolnej. 
Renowacja starówki w 
Gliwicach wed³ug Urzêdu 
Miasta to trwaj¹ce rok 
brukowanie dwudziesto-
metrowego odcinka jednej 
uliczki. Rzeczywiœcie, tylko 
patrzeæ jak Gliwice stan¹ 
siê drugim Wroc³awiem. 
Takim z maja 1945 roku.

Podró¿e 
kszta³c¹

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GLIWICE. 
Od 14 kwietnia maj¹ 
obowi¹zywaæ nowe 
stawki op³at wodno-
-œciekowych. Bêd¹ 
wy¿sze o prawie 
20 proc. 

Przedstawiciele PWIK uza-
sadniają podwyżki wzrostem 

kosztów amortyzacji, wzro-
stem podatku od nierucho-
mości oraz cen energii elek-
trycznej i cen wody w GPW.

W Gliwicach od po³owy kwiet-
nia taryfy wzrosn¹ ³¹cznie o 
19,7% w przypadku gospo-
darstw domowych (z 8,70 z³/
m3 do 10,42 z³/m3 brutto) 
oraz o 19,9% w przypadku firm 

przemys³owych i pozosta³ych 
odbiorców (z 8,83 z³/m3 do 
10,59 z³/m3 brutto).

W czwartek Rada Miejska 
odrzuci³a propozycjê rad-
nych z klubu SLD i DLM (Fo-
rum Mieszkañców Gliwic) 
przewiduj¹c¹ czêœciowe po-
krycie kosztu podwy¿ki z kasy 
miejskiej. (kk)

Opłaty za wode 
i scieki w góre


