
   Domek Ogrodnika
Zabytkowy obiekt znajdujący się sąsiedztwie Palmiarni przeszedł 
w ręce miasta. Docelowo ma działać tam restauracja –  i to 
dobra - jak dopowiadał prezydent. W gestii przyszłego restau-
ratora pozostanie modernizacja i odnowienie budynku. Przeka-
zanie obiektu nowemu użytkownikowi będzie możliwe dopiero 
po przeniesieniu obecnego Urzędu Miasta  do nowego budynku. 
Remont magistratu jest bowiem przygotowywany od dłuższego 
czasu.  

- Według zleconych ekspertyz budynek Urzędu Miasta nie spełnia 
kilku wymaganych standardów i nie da się go tak zmodernizować 
jakbyśmy chcieli – tłumaczył prezydent. Poza tym cena takiej mo-
dernizacji jest zbyt wysoka. Dlatego z tego pomysłu zrezygnowali-
śmy. W tej chwili została przyjęta opcja budowy nowego budynku 
i przeprowadzenia tam całej administracji miejskiej.

W takiej sytuacji obecny budynek Urzędu zostanie sprzedany. 
Tak więc restauracja w Domku Ogrodnika to jeszcze odległa 
przyszłość. Do czasu przeprowadzki obiekt będzie bowiem nadal  
wykorzystywany do celów administracyjnych. 

   Światełka na Radiostacji 

Wszystkich, którzy zastanawiają się czy skończyły się problemy 
z oświetleniem Radiostacji możemy uspokoić. Radiostacja świe-
ci cały czas, ale niestety tylko białymi światełkami. Dlaczego? 
Ponieważ tylko na taki kolor oświetlenia zgodę wydał konser-
wator zabytków. Obecnie czynione są starania, aby w przypad-
kach okazjonalnych mogło być wykorzystywane również kolorowe 
oświetlenie.  

- Wojewódzki Konserwator Zabytków nie pomagał przy realizacji 
tej inwestycji – wyjaśniał Tomala. Natomiast teraz jest bardzo 
skrupulatny przy egzekwowaniu wydanej decyzji. Naszym zda-
niem to bardziej kwestia estetyki niż ochrony zabytków.

Co jeszcze planuje MZUK w tym roku? Będzie oczysz-
czany zbiornik wodny w Parku Szwajcaria, pojawią 
się dwa przenośne letnie baseny, a gliwickim lesie 
tabliczki informacyjne dotyczące drzewostanu. 
Lew Śpiący wróci na postument, a na Placu Piłsud-
skiego wytrysną fontanny.  

Nina Drzewiecka 
Wizualizacje: MZUK

   Więcej miejsc do zabawy
Od niedawna w gestii MZUK pozostają wszystkie place zabaw, 
a jest ich w mieście ok. 50. W najbliższym czasie zaplanowa-
no modernizację i przebudowę wielu z nich m.in. na skwerze 
Bottrop, ul. Sportowej, Głogowskiej, Paderewskiego, Sawickiej 
i Gwiazdy Polarnej. 
Place zabaw otrzymają nowe nawierzchnie i nowe urządzenia. 

Środki na modernizację pochodzić będą m.in. z tzw. oszczędno-
ści tramwajowych. W tym roku powstanie również kilka nowych 
placów. Zasadą jest, że wszędzie gdzie to możliwe są one ogra-
dzane. Najciekawszy, złożony z dwóch stref, plac powstanie przy 
ul. Hanki Sawickiej. W strefie dla dzieci pojawi się jedno urządze-
nie wielofunkcyjne przypominające statek. Strefa młodzieżowa 
wyposażona zostanie w urządzenia siłowe i stoły do pingponga. 
- W tej okolicy plac z prawdziwego zdarzenia był potrzebny ponie-
waż dotychczas znajdowały się tam tylko huśtawki i piaskownice 
– mówił Krystian Tomala, dyrektor MZUK.  
Nowy plac powstanie również przy ul. Warmińskiej,

   Samolot i waga dołączą 
   do żaby i gitary

Do tych już doskonale znanych gliwiczanom fantazyjnych kwiet-
ników, które pojawiają się wraz z nastaniem wiosny w Gliwicach, 
dołączyły kolejne. Na razie można je oglądać przed siedzibą 
MZUK-u,  ale już wkrótce zostaną rozmieszczone na terenie mia-
sta. Samolot stanie na Trynku, lokomotywa przy ul. Pszczyńskiej 
- w okolicach dworca kolejki wąskotorowej, waga przed budyn-
kiem Sądu Rejonowego, a piłka na ul. Okrzei, koło stadionu Pia-
sta. 

   Co dalej z Palmiarnią?
Na naszych oczach zmienia się funkcja Palmiarni. 
- Dwadzieścia lat temu egzotyka była atrakcją na inną skalę 
– mówił prezydent Zygmunt Frankiewicz  Obecnie podglądanie 
roślin i zwierząt jest łatwiejsze przed telewizorem, bez wychodze-
nia z domu. Warto więc podyskutować jaką rolę i funkcję powin-

na pełnić Palmiarnia obecnie, a nie jest to wcale sprawa prosta. 
Są podejmowane próby poszukiwania nowej formuły, takie jak 
wystawy, koncerty itp.  
Na zagospodarowanie czekają dwa pawilony, których budowy nie 
ukończono. W tej chwili rozpoczęły się prace związane z określe-
niem sposobu ich wykorzystania.  

   Plac Rzeźniczy z rzeźbą 
W najbliższych dniach rozpocznie się modernizacja kilku gli-
wickich skwerów, w tym również tego przy Placu Rzeźniczym. 
Zostanie on gruntownie przebudowany. Atrakcją będzie rzeźba 
„Dążenie do ideałów”, która stanie na środku placu. Jej autorem 
jest prof. Nitsch, który sam wybrał otoczenie dla swojego dzieła. 
Jego zdaniem Plac Rzeźniczy to najlepsza lokalizacja. W tej chwi-
li trwają prace przy wyborze postumentu. Dzięki podświetleniu, 
rzeźba zyska odpowiednia oprawę. 

Co ciekawe, swój wygląd zmieni mocno krytykowany plac przy 
zbiegu ul. Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego. Doku-
mentacja projektowa została już wykonana. Jak widać na przygo-
towanych wizualizacjach, nowa koncepcja nawiązuje do przebu-
dowy Rynku. Stąd np. wprowadzenie fragmentów o nawierzchni z 
jasnożółtej i szarej kostki. Prace zaplanowano na przyszły rok.

   Rowerem do Rud Raciborskich? 
Ze względu na odrestaurowany Pocysterski Zespół Klasztorny w 
Rudach Raciborskich, bardzo atrakcyjna stała się zlikwidowana 
20 lat temu trasa kolejki wąskotorowej. Jak zadeklarował pre-
zydent, są plany dotyczące ponownego uruchomienia pociągów 
na tej trasie. Jednak to ambitne zadanie, które wykracza poza 
możliwości miasta Gliwice. Potrzebne jest bowiem porozumie-
nie wszystkich zainteresowanych gmin. Reaktywacji kolejki nie 
należy więc spodziewać się szybko. Za to dość szybko można 
by uruchomić ścieżkę rowerową od Gliwic do Rud. biegnącą po 
nasypie kolejki.  

Na skwerze i pod fontanną, 
czyli rekreacja w miejskiej zieleni

Palmiarnia, place zabaw, miejska zieleń, schronisko dla zwierząt, ale również 
największy w mieście zakład pogrzebowy oraz Izba Wytrzeźwień - tym wszyst-
kim zarządza Miejski Zarząd Usług Komunalnych. 
- Ta firma nigdy nie realizowała tak dużej ilości zadań - mówił Krystian Tomala, 
dyrektor jednostki budżetowej, podczas spotkania z dziennikarzami. 
MZUK, który od niedawna działa w nowej siedzibie i zatrudnia około 200 
osób, ma na ten rok bardzo ambitne plany. 
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