
Magistrat og³osi³ ju¿ przetarg 
na opracowanie koncepcji 
urbanistyczno-architektonicz-
nej zagospodarowania tego 
obszaru.

Kiedy kilka lat temu, z okazji 
1 kwietnia informowaliœmy, 
¿e na terenach dzia³ek za pla-
cem Pi³sudskiego powstanie 
luksusowy apartamentowiec, 
nie spodziewaliœmy siê, ¿e 
redakcyjny ¿art tak szybko 
mo¿e przybraæ realne kszta³ty. 
Tylko, ¿e zamiast budynku 
mieszkalnego bêdziemy mieli 
Centrum Administracji, czyli 
zespó³ samodzielnych bu-
dynków, w których ulokuje 
siê nowy magistrat oraz inne 
miejskie jednostki (Zarz¹d 
Dróg Miejskich, Zak³ad Go-
spodarki Mieszkaniowej, 
Stra¿ Miejska, Powiatowy 
Urz¹d Pracy, Gliwickie Cen-
trum Ratownictwa, Centrum 
Organizacji Pozarz¹dowych, 
Miejski Zespó³ ds. Orzekania 
o Niepe³nosprawnoœci).  

- Zmiany lokalowe s¹ ko-
nieczne. Przestrzeñ, 
jak¹ zajmuj¹ obecnie po-
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R E K L A M A . . . .

GLIWICE. RzeŸba 
Lwa Œpi¹cego sta-
nie na skwerze 
Valenciennes w 
bliskim s¹siedztwie 
przysz³ego hotelu 
Silvia. Mieszkañcy 
w specjalnej ankiecie 
wybrali w³aœnie to 
miejsce jako odpo-
wiednie dla rzeŸby 
Teodora Kalidego.

Przez dwa miesi¹ce gliwicza-
nie g³osowali na jedno z sied-
miu miejsc, w którym stan¹æ 
mia³aby rzeŸba Lwa Œpi¹cego. 
Do wyboru by³y skwer Va-
lenciennes, zieleniec przed 
Zamkiem Piastowskim, Park 
Chopina, skwer Doncaster, 
Plac RzeŸniczy, skwer Des-
sau i teren na skraju Placu 
Pi³sudskiego. Przewa¿aj¹c¹ 
wiêkszoœci¹ g³osów zwyciê¿y³ 
skwer Valenciennes.

Pomnik Lwa jest ju¿ gotowy 
– odlany zosta³ w Gliwickich 
Zak³adach Urz¹dzeñ Tech-
nicznych i spokojnie czeka na 

przeprowadzkê. O tym, kiedy 
monument ozdobi skwer i jak 
dok³adnie bêdzie wygl¹daæ oto-
czenie Lwa, zdecyduje nie tyl-
ko Miejski Zarz¹d Us³ug Komu-
nalnych ale równie¿ w³aœciciel 
budowanego w pobli¿u hotelu. 
A plany inwestora s¹ doœæ 
konkretne. Jeœli wszystko 
pójdzie po jego myœli, skwer 
kszta³tem przypominaæ bêdzie 
elipsê. Pojawi siê nowa, niska 
zieleñ sezonowa. Ze skwe-
ru wejœæ mo¿na bêdzie do 
hotelowej restauracji i klubu 
m³odzie¿owego. Pomnik Lwa 
Œpi¹cego stanie na nieregular-
nym g³azie, po którym sp³ywaæ 
bêdzie woda.

Zdaniem inwesto-
ra, Lew Œpi¹cy 
ma byæ symbolem 
odpoczynku i spo-
koju, który wbrew 
pozorom mo¿liwy 
jest równie¿ w 
centrum miasta.

Katarzyna Klimek

Zdaniem większości głosujących 
mieszkańców, skwer Valenciennes 
to idealne miejsce dla Lwa

Lew zaœnie na 
Valenciennes

wierzchnie u¿ytkowe i biu-
rowe UM, nie jest bowiem 
wystarczaj¹ca pod wzglêdem 
bezpieczeñstwa i er-
gonomii pracy – za-
równo, jeœli chodzi o 
obs³ugê klienta, jak 
i pracê urzêdników 
– tak uzasadnia 
koniecznoœæ nowej in-
westycji Urz¹d   Mia-
sta. 

Autorzy koncepcji nie bêd¹ 
mieli ³atwego zadania. 

Zlecaj¹cy, czyli 
Urz¹d Miejski 
¿yczy sobie, aby 
ze wzglêdu na 
rangê „Centrum” 
i jego po³o¿enie, 
koncepcja 
podkreœla³a jego 
reprezentacyjny 
charakter.
Ma te¿ pozwalaæ na wykreowa-
nie w przysz³oœci przestrzeni 

publicznej o najwy¿szych wa-
lorach urbanistyczno – archi-
tektonicznych. 

Wszystko oczywiœcie 
przy równoczesnym 
zapewnieniu dogodnej 
obs³ugi komunikacyj-
nej. 

Choæ nowy magistrat 
ma stanowiæ czêœæ 
Centrum Administra-

cji, to przewidziano dla niego 
specjalne miejsce. Budy-
nek ma stan¹æ za Placem 
Pi³sudskiego, na przed³u¿eniu 
ulicy Jasnogórskiej. 
W nowej siedzibie urzêdnikom 
nie bêdzie groziæ ciasnota. 
Zak³ada siê, ¿e pracownik 
ma mieæ do dyspozycji co naj-
mniej 10 m2. Zwiêkszy siê 
te¿ urzêdnicza armia.
 

Nowy Urz¹d ma 
zatrudniaæ do-
celowo a¿ 1000 
osób. Obecnie 
jest ich ok. 500.
Budynek magistratu ma byæ 

podzielony na kilka stref, 
m.in. bezpoœredniej obs³ugi 
klientów, biurow¹ z salami 
konferencyjnymi (co naj-
mniej 1 na ka¿dej kondy-
gnacji), teleinformatyczn¹ i 
zarz¹dzania kryzysowego (z 
tajn¹ kancelari¹ oraz schro-
nem). 

Ostatnia kon-
dygnacja prze-
znaczona ma 
być na strefę 
reprezentacyjn¹, 
o podwy¿szonym 
standardzie dla 
kierownictwa 
miasta i urzêdu. 
W³adze miasta bêd¹ mia³y do 
dyspozycji kilka sal konferen-
cyjnych (1 du¿¹ dla oko³o 50 
osób, 2 ma³e dla oko³o 20 
osób, w tym jedn¹ po³¹czon¹ 
z gabinetem prezydenta mia-
sta).
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