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Choæ gruntowny remont wnêtrza 
obiektu trwa³ d³ugo, to warto by³o 
czekaæ – powiedzia³ prezydent. 
- W Ratuszu s¹ teraz lepsze 
warunki pracy dla radnych, dla 
samorz¹du, a samo, tradycyjne 
miejsce te¿ zobowi¹zuje. Dlate-
go myœlê, ¿e gliwicki samorz¹d 
bêdzie tutaj pracowa³ jeszcze 
aktywniej - czego sobie i gliwi-
czanom ¿yczê. 

Jak podkreœli³ prezydent, pra-
ca przy modernizacji obiek-
tu wymaga³a du¿ego 
zaanga¿owania na 
wszystkich etapach - od 
przygotowania projektu 
a¿ do wykonawstwa. 
Mieliœmy szczêœcie 
bo trafiliœmy i na do-
brego projektanta (fir-
ma Mezzanino) i na 
dobrego wykonawcê 
(Przedsiêbiorstwo Remontowo 
- Budowlane Welbud) – doda³ 
prezydent. 

Chêtnych do zwiedzania zmo-
dernizowanych, ratuszowych 
pomieszczeñ by³o bardzo wielu. 
Po zabytkowych wnêtrzach grupy 
oprowadza³ Marian Jab³oñski, 
który ze swad¹ opowiada³ o hi-
storii obiektu i zwi¹zanych z nim 
ciekawostkach. 

Trzeba przyznaæ, ¿e Ratusz 
robi wra¿enie. Na nowo¿eñców 
czeka piêkna Sala Œlubów, 
utrzymana w bia³o - niebieskiej 
tonacji. Pierwszy œlub odby³ siê 
ju¿ nastêpnego dnia, w sobotê 
9 maja. 

Elegancko i nowoczeœnie wygl¹- 
da te¿ sala sesyjna.  Inaugura-
cyjna „ratuszowa” sesja Rady 

Miejskiej odbêdzie siê 4 czerw-
ca. 

Czy odnowione wnêtrza Ratu-
sza maj¹ jakieœ mankamen-
ty? Pierwszy to zbyt ma³a sala 
dla osób zainteresowanych 
przys³uchiwaniu siê obradom 
radnych. Drugi (chocia¿ to kwe-
stia gustu) – koronkowe, nieco 
kiczowate ¿aluzje w oknach. 

Z pierwszym zastrze¿eniem nie 
zgadza siê prezydent Frankie-

wicz. Jego zdaniem, po-
wierzchnia pomieszcze-
nia s¹siaduj¹cego z sal¹ 
obrad jest nie mniejsza 
ni¿ przeznaczonej dla wi-
downi czêœci w sali sesyj-
nej Urzêdu Miasta 
- Grupa mieszkañców, 
którzy regularnie uczest- 
nicz¹ w obradach jest 

niewielka – wyjaœnia³. Taka 
mo¿liwoœæ bêdzie nadal zacho-
wana. Dodatkowo obrady sesji 
bêd¹ dostêpne przez internet 
i bêdzie mo¿na je œledziæ bez 
wychodzenia z domu. Niektórzy 
radni maj¹ równie¿ zastrze¿enia 
do rozmieszczenia foteli na sali 
sesyjnej. 

Ca³odniow¹ imprezê otwart¹     
w Ratuszu zakoñczy³ wieczorny 
Koncert na œcianie. Niecodzien-
ne show z cyrkowymi ewolucjami 
i tañcami na œcianach Ratusza 
oraz gr¹ œwiate³ i pokazami ogni 
ogl¹da³y t³umy gliwiczan.  

Ratusz otwarty
GLIWICE. W pi¹tek, 8 maja, punktualnie o godzinie 9.00 
prezydent Frankiewicz symbolicznie otworzy³ drzwi 
zmodernizowanego Ratusza. 

Wnêtrza gliwickiego Ratusza 
mo¿na zwiedzaæ do 31 maja, 
w godz. od 14.00 do 18.00. 
Mo¿na je równie¿ ogl¹daæ 
w naszej Galerii na stronie                         
www.rynkowy.pl


