
       Dokończenie ze str. 1

G³ówne zmiany dotycz¹ na-
wierzchni Rynku. Istniej¹ca 
nawierzchnia zostanie za- 
st¹piona kompozycjami z 
p³yt i kostek granitowych w 
ró¿nych kolorach. Do tego 
celu czêœciowo wykorzysta-
na zostanie kostka szara 
oraz ¿ó³ta znajduj¹ca siê 
pod istniej¹c¹ nawierzchni¹ 
p³yty Rynku. Kostka z 
¿ó³tego granitu, umiesz-
czona na obrze¿ach placu, 
bêdzie uk³adana w ³uki rzym-
skie – ma to przypominaæ o 
prowadz¹cym têdy niegdyœ 
trakcie ko³owym.

Najwiêcej bêdzie siê dzia³o w 
czêœci pó³nocno-zachodniej 
(od strony fontanny Neptu-
na). Powstanie tam wyraŸnie 
wydzielona „czêœæ rekre-
acyjna”. Przewidziano pas z 
p³yt granitowych  w kolorze 
¿ó³tym. Fontanna Neptuna 
zostanie odnowiona a obok 
niej powstanie druga - fon-
tanna  z 28 dyszami, które 
bêd¹ tryskaæ na wysokoœæ 
60 cm. 

Dziêki oprawie 
œwietlnej wyekspo-
nowany zostanie 
budynek Ratusza.

Iluminacje przewidziano 
równie¿ dla kamienicy nr 
18, podcieni kamienic na 
przed³u¿eniu ul. Zwyciêstwa 
– Bankowa oraz w   budynku 
Empik-u. 

Do nowej nawierzchni do-
stosowana zostanie tzw. 
ma³a architektura. Po obu 
stronach Ratusza umiesz-

czone zostan¹ cztery gra-
nitowe, podœwietlane  ³awy 
wykoñczone drewnem.
Istniej¹ce lampy zast¹pi¹ 
koresponduj¹ce z otocze-
niem oprawy typu Park Ave-
nue.  Punkty œwietlne pojawi¹ 
siê równie¿ w p³ytach. 

Co wa¿ne, w ramach moder-
nizacji bardzo precyzyjnie zo-
stanie okreœlona powierzch-
nia jak¹ mog¹ zajmowaæ 
funkcjonuj¹ce przy punk-
tach gastronomicznych tzw. 
ogródki letnie. Przewidziano 
dla nich pas bezpoœrednio 
przy budynkach. 

Z planów wynika, 
¿e cofniête zosta-
nie m.in. zajmuj¹ce 
czêœæ Rynku tzw. 
igloo.

Niestety, po modernizacji 
z p³yty Rynku zniknie czêœæ 
drzew (6) oraz wszystkie 
krzewy. Dlaczego? - Zgodnie 
z za³o¿eniami nie zak³ada 
siê projektowania zieleni na 
terenie inwestycji – wyjaœnia 
projektant. 

Zanim jednak rozpoczn¹ siê 
prace przy przebudowie Ryn-
ku, na p³ytê wkrocz¹ arche-
olodzy. Wykonaj¹ oni kilka 
odwiertów. aby sprawdziæ 
czy pod p³yt¹ Rynku nie 
kryj¹ siê jakieœ pami¹tki z 
przesz³oœci.  Od efektów ich 
pracy uzale¿niony jest dalszy 
postêp robót. 
Sama przebudowa na-
wierzchni prawdopodobnie 
potrwa oko³o 4 miesiêcy. 

W ramach prac przewidziano 
równie¿ wykonanie nowych 
nawierzchni jezdni i chod-
ników. I tak jezdnia na ul. 
Zwyciêstwa na odcinku od 
Rynku do ul. Dolnych Wa³ów 
zostanie wybrukowana kost- 
k¹ granitow¹. Natomiast na 
ca³ym odcinku Zwyciêstwa 
oraz Wyszyñskiego po³o¿one 
zostan¹ nowe chodniki.   

Nina Drzewiecka 

- Czy praca w Radzie 
Miejskiej jest dla Pana 
doœwiadczeniem nega-
tywnym czy pozytyw-
nym? 
- To jest raczej doœwiadczenie 
negatywne.

- Ale nie zniechêci³ 
siê Pan do takiej dzia- 
³alnoœci? 
- Nie mogê siê zniechêcaæ.    
Do Rady „wszed³em na ti-
rach” i niejako z koniecznoœci. 
To nie jest kokieteria z mojej 
strony, tylko du¿e poœwiêce- 
nie. D³ugo siê zastanawia- 
³em czy zdecydowaæ siê 
na kandydowanie. I jedyn¹ 
przyczyn¹ by³ ten ciê¿ki trans-
port, który niszczy nasze ¿ycie 
i zdrowie.

- Czy w takim 
razie widzi siê Pan 
w nastêpnej kadencji 
Rady?
- Nie wiem co bêdzie za rok. 
Nie mam zamiaru bawiæ siê 
we wró¿kê.

- Ale czy ma Pan wolê 
i chêæ?
- Pewne sprawy, choæ 
bardzo proste nadal s¹ 
nierozwi¹zane. A mo¿na je 
za³atwiæ od rêki. Jeœli nie 
bêdê radnym to nadal bêdê 
siê nimi zajmowa³. Jedyna 
ró¿nica polega na tym, ¿e 
jako radny czekam na odpo-
wiedz dwa tygodnie a jako 
zwyk³y obywatel miesi¹c. 
Ciê¿ki transport nie wyjecha³ 
z miasta wiêc moja misja siê 
nie zakoñczy³a. 

- Z pism, które kie-
ruje Pan do ró¿nych 
instytucji mo¿emy siê 
dowiedzieæ, ¿e wiele 
rzeczy w mieœcie siê 
Panu nie podoba. 
A co siê Panu w Gliwi-
cach podoba?
- Nies³ychanie podobaj¹ mi 
siê w Gliwicach kobiety. One 
s¹ po prostu przepiêkne. Co 
jeszcze? Stara architektura, 
wspania³y Rynek – tylko, ¿e 
to wszystko jest zaniedbywa-
ne. Starówka niszczeje, domy 
siê wal¹ (...). Bo nie s¹ przez 
miasto konserwowane i re-
montowane.

- Ale wiêkszoœæ bu-
dynków na Starówce 
jest w prywatnych 
rêkach. W jaki sposób 
miasto ma inwestowaæ 
w nieruchomoœci, 
których nie jest 
w³aœcicielem?
- Czêœæ jest w³asnoœci¹ mia-
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 Moja misja 
się nie zakończyła 

sta, a czêœæ nie. Zauwa¿am, 
¿e w³aœnie te, które maj¹ pry-
watnych w³aœcicieli s¹ remon-
towane i odnawiane. O miej-
skie budynki nikt nie dba.

- Mo¿na jednak 
zauwa¿yæ, ¿e w ci¹gu 
ostatnich lat Gliwice 
siê zmieni³y. I s¹ to 
zmiany korzystne dla 
miasta...
- Mo¿e Pani wymieniæ ja-
kie inwestycje powsta³y w 
mieœcie?

- Strefa Ekonomiczna, 
Nowe Gliwice, kilka 
centrów handlowych, 
obiekty rekreacyjne...
- Strefa, która jest na 
obrze¿ach miasta, s³u¿y 
wy³¹cznie interesom firm 
prywatnych, które tam maj¹  
swoje przedsiêbiorstwa…

- Ale przecie¿ tam 
pracuj¹ gliwiczanie, to 
s¹ miejsca pracy.
- Rozmawia³em  z niektórymi 
ludŸmi, którzy tam pracuj¹     i 
na podstawie tych informacji 
mogê powiedzieæ, ¿e ta praca 
jest ogólnie mówi¹c niecieka-
wa. S¹ oni nie najlepiej trak-
towani. 

Gdyby miasto rzeczywiœcie 
mia³o siê rozwijaæ to powin-
ny powstawaæ miejsca pra-
cy     w zak³adach rodzimych. 
Po co nam sklepy wielkopo-
wierzchniowe, i to jeden obok 
drugiego? Gdzie siê podzia³y 
nasze rodzime sklepy, które 
jeszcze 10 lat temu by³y na 
ulicy Zwyciêstwa. Teraz s¹ 
tam same banki, kantory...

- Dlatego, ¿e najemcy 
tych sklepików wyku-
pili je od miasta i teraz 
wynajmuj¹ je bankom  
i kantorom
- Od tych w³aœcicieli? Czy to 
pani zdaniem jest dobra po-
lityka? A taka jest polityka 
w³adz.

- Chyba nie jest Pan 
za tym, by odbieraæ 
prywatn¹ w³asnoœæ? 
- Gdyby to by³o Pani miasto     
i mog³aby Pani z nim robiæ co 
chce, to czy doprowadzi³aby 
Pani do takiej sytuacji, 
¿e obcy, nap³ywowi ludzie 

stawiaj¹ w tym mieœcie sa-
lony gier, mnóstwo banków, 
sklepy z dopalaczami?
Przecie¿ dba³aby Pani, by 
miasto by³o jak naj³adniejsze, 
by przyci¹ga³o turystów. 
¯eby w mieœcie by³o jak 
najwiêcej sklepików, kawiarñ, 
restauracji, basenów, kin, te-
atrów, œcie¿ek rowerowych. 
Tego wszystkiego w Gliwicach 
nie ma.  
Niektóre rzeczy s¹, jak na 
przyk³ad œcie¿ki rowerowe 
– ale na papierze. (…)
Ja chcê, ¿eby Gliwice by³y 

miastem przyjaznym dla lu-
dzi. Widzia³bym Gliwice i 
„drugie Gliwice” ze stref¹ 
ekonomiczn¹, miejscami 
pracy, z zak³adami - najle-
piej rodzimymi, polskimi, z 
dobrymi dojazdami. To by 
siê uzupe³nia³o. Tu mamy 
przemys³, a tu miasto, w któ-
rym ludzie ¿yj¹, mieszkaj¹, 
wychodz¹ wieczorami do 
restauracji, kin. To miasto 
œpiewa, ¿yje. Jest prome-
nada, bulwary. Czy tego nie 
mo¿na zrobiæ?

- Wyg³osi³ tu Pan pra-
wie program kandyda-
ta na prezydenta...
- Widzi Pani, ja sam o tym nie 
wiedzia³em. Ja to robiê jakoœ 
tak podœwiadomie. 

- Jak Pan ocenia 
dzia³ania grupy refe-
rendalnej? Mo¿na by³o 
odnieœæ wra¿enie, 
¿e Pan w pewien spo-
sób siê od niej dystan-
suje...

- Na pewno nie dystansujê siê 
od d¹¿eñ tej grupy, czyli do-
prowadzenia do referendum. 
Nie zosta³em jej cz³onkiem 
aby unikn¹æ oskar¿eñ o chêæ 
robienia politycznej kariery. 
Powiem szczerze, ¿e ich 
dzia³ania oceniam nie naj-
lepiej. Dlatego, ¿e min¹³ ju¿ 
miesi¹c i nie widaæ ¿adnych 
dzia³añ. W zasadzie powiem, 
¿e nie mogê ich oceniaæ bo 
ich nie ma. Wed³ug mnie 
miesi¹c zosta³ zmarnowany.
 
Oni t³umacz¹ siê, ¿e nie maj¹ 
pieniêdzy ale nie do koñca tak 
jest. Mo¿na robiæ ró¿ne rze-
czy nie maj¹c tych œrodków. 
Tymczasem nic siê nie dzieje, 
nic. Mam do nich o to wielkie 
pretensje. Pozosta³ miesi¹c 
i jak tak dalej pójdzie to do 
tego referendum nie dojdzie. 
Moje odczucie jest takie, ¿e 
99 procent mieszkañców      
o  referendum  nie  wie. 

- Rozumiem, ¿e Pan 
sugerowa³ kolegom 
zintensyfikowanie 
dzia³añ? 
- Ja siê do nich nie wtr¹cam. 
To jest grupa suwerenna, któ-
ra dzia³a samodzielnie. Nie 
wykluczam, ¿e jednak coœ 
trzeba bêdzie zrobiæ bo czasu 
jest ju¿ tragicznie ma³o. 

- A czy Pan zna kandy-
data referendystów na 
prezydenta? 
- Nie, ja w ogóle nie znam 
¿adnego kandydata. Ani z tej 
grupy ani z ¿adnej innej. 

- Dziêkujemy za 
rozmowê.

Nina Drzewiecka 
(Informator Rynkowy)

£ukasz Fedorczyk 
(Telewizja Gliwice)

„Strefa, która jest na obrze¿ach 
miasta, s³u¿y wy³¹cznie 

interesom firm prywatnych”

Rynek 
„od nowa”


