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Dokończenie ze str. 1

Sporządzona kil-
ka miesięcy temu 
ekspertyza stanu 
technicznego wyka-
zała, że istniała realna 
groźba zawalenia się 
ścian od strony ulicy 
Jagiellońskiej. 
Decyzję o rozbiórce podjął 
Nadzór Budowlany, po wcze-
śniejszych konsultacjach  
z Wojewódzkim Konserwato-

rem Zabytków w Katowicach.

- Teren ten nie jest objęty 
ochroną konserwatorską, acz-
kolwiek te mury są ładnym ele-
mentem o pewnym znaczeniu 
historycznym. Gdyby zgodnie z 
zapowiedziami zostały wpisa-
ne w elewacje planowanego 
Focusa, to byłoby świetnie. Za-
mieściliśmy nawet odpowied-
nią adnotację w warunkach 
zabudowy - tłumaczy Ewa Po-
korska, miejski konserwator 
zabytków.

Ze względu na pogarszającą 
się sytuację finansowo-eko-

nomiczną inwestora, budowa 
Focus Mall opóźniała się z 
roku na rok, aż w końcu plany 
powstania galerii legły w gru-
zach. 
- Prosiliśmy, jako miasto, by 
właściciel zajął się murami, 
bardziej dbał o elewacje. Uda-
ło się nam nawet doprowadzić 
do tego, że ze ścian zniknęły 
billboardy - wyjaśnia miejski 
konserwator zabytków.

Jednak jak dodaje Ewa Po-
korska, nic nie stoi na prze-
szkodzie, by w przyszłości od-
tworzyć wyburzone fragmenty 
elewacji.

Runęły mury
- Gdyby inwestycja na nieru-
chomości po dawnej Hucie Gli-
wice była jednak realizowana, 
to będzie możliwość odbudo-
wania murów. Istnieje przecież 
szczegółowa dokumentacja 
fotograficzna, przeprowadzono 
odpowiednią inwentaryzację - 
wyjaśnia Pokorska.

Przypomnijmy, 
w miejscu dawnej 
Huty Gliwice miała 
stanąć galeria handlo-
wa Focus Mall. 
W związku z upadłością inwe-
stora, firmy Parkridge, teren 
przejęła firma Prologis. Jak 
pisaliśmy w ubiegłym miesią-
cu, nowy właściciel planuje jak 
najszybszą sprzedaż działki. 

(mpp)

Nadchodząca sesja ma tylko 
11 punktów, ale to wcale nie 
oznacza, że będzie krótka. 
Na pierwszy rzut oka widać 
kwestie, które mogą wzbudzić 
kontrowersje. Na sesję powró-
ci temat Miejskiego Serwisu 
Informacyjnego, na którego 
wydawanie radni chcą mieć 
wpływ.

   Mniejszy 
   nakład gazety
Według projektu, do końca 
roku nakład gazety miałby wy-
nosić 25 tysięcy egzemplarzy 
(obecnie 33 tysiące). Kluby 
i Komisje Rady Miejskiej mo-
głyby, poprzez osobę przewod-
niczącego, zgłaszać materiały 
do publikacji. Te tematy na-
stępnie trafiałyby do redaktora 
naczelnego gazety, który miał-
by opublikować jest w tygodni-
ku. Radni zostawili sobie furt-
kę w postaci kolegium redak-
cyjnego, które mogłoby zostać 

Radni chcą mieć wpływ na MSI
Już na 30 sierpnia wyznaczono termin kolej-
nej sesji gliwickiej Rady Miejskiej. To o tyle 
nietypowe, że ostatnio radni zebrali się  
w Ratuszu w czwartek 23 sierpnia.

su MSI. Express, który obec-
nie jest publikowany od ponie-
działku od piątku, miałby stać 
się tygodnikiem. Głównymi 
zadaniami gazety oraz serwisu 
byłoby upowszechnianie dzia-
łalności kulturalnej oraz pro-
mowanie idei samorządowej 
poprzez informowanie o dzia-
łalności m.in. rad osiedlowych 
czy jednostek.

To nie pierwsze „podejście“ 
radnych do MSI. W kwietniu na 
sesję trafił projekt uchwały, na 

powołane odrębną uchwałą. 
Wnioskodawcą projektu jest 
Komisja Statutowa.

   Serwis filmowy 
   raz na tydzień
Na mocy projektu zmieniłby 
się również charakter Expres-

podstawie którego, radni opo-
zycji m.in. domagali się utwo-
rzenia kolegium redakcyjnego. 
W jego skład mieli wchodzić 
radni (po jednym przedsta-
wicielu dla każdego klubu), 
redaktor naczelny MSI oraz 
przewodnicząca Komisji Edu-
kacji, Kultury i Sportu - Joanna 
Karweta. Radni sami jednak 
zdjęli projekt z porządku ob-
rad, tłumacząc, że do Komisji 
wpłynęło dużo cennych uwag 
w tej sprawie. 

(mpp)

Zawody wędkarskie, poka-
zy karate i pomocy przed-
medycznej a dla najmłod-
szych przejażdżki wojsko-
wymi samochodami tere-
nowymi - to tylko niektóre 
z atrakcji czekających na 
działkowców Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych 
„Pszczółka“ w Łabędach 
przy ul. Staromiejskiej.  

Już w sobotę, 1 września 
obchodzony będzie tam 
bowiem jubileusz 25-lecia 
powstania Ogrodu. W tym 

roku połączony zostanie z 
tradycyjnie już obchodzo-
nym Dniem Działkowca. 

Wśród zaplanowanych na 
ten dzień atrakcji znaj-
dą się także konkurs na 
najładniejszą działkę i 
najładniejszy okaz z dział-
ki, zawody sportowe dla 
dzieci i zabawa taneczna. 
Najbardziej zasłużonym 
członkom Polskiego Związ-
ku Działkowców wręczone 
zostaną natomiast odzna-
czenia związkowe.

Ogród ma już 25 lat!

Mieszkania w budynku przy 
ul. Targowej to jedno, dwu i 
trzypokojowe lokale o łącz-
nej powierzchni prawie 2 
tys. m2. 

Zamieszkają w nich 
głównie rodziny z 
okolic ul. Dubois, 
których dawne lokale 
zostaną wyburzone 
z powodu budowy 
Drogowej Trasy 
Średnicowej.
- W budynku znajdują się 
33 mieszkania, jeden lokal 
przystosowany jest do po-
trzeb osób niepełnospraw-
nych. Koszty inwestycji to 

5,8 zł. - informuje Iwona 
Nowoczek z Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej. 

Inwestycję tę, na zlecenie 
miasta, wykonał ZBM II 
TBS.  Zadbano także o to-
warzyszącą infrastrukturą 
techniczną – miejsca par-
kingowe, drogę dojazdową, 
chodniki, elementy małej 
architektury i zieleń.  

Przypomnijmy. W marcu 
zakończono pierwszy etap 
tej inwestycji, wtedy też 
w nowym budynku przy ul. 
Targowej 11 zamieszkało 
16 rodzin. 

(kk)

Z Dubois 
na Targową 

We wtorek 21 sierpnia, uroczyście 
wręczono klucze nowym lokatorom 
mieszkań przy ul. Targowej. To już 
drugi etap tej inwestycji, w marcu 
przy tej samej ulicy oddano do użyt-
ku 16 mieszkań.


