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Gliwicka Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci

zaprasza na studia 

           na kierunku

filologia
- angielski jêzyk biznesu

- rosyjski jêzyk biznesu

www.gwsp.gliwce.pl

Gliwice, Bojkowska 37

tel. 032 461 21 32-35

Runęła kamienica

Wiêcej zdjêæ na 
www.24gliwice.pl

To cud ¿e nikomu nic 
siê nie sta³o – mówi¹ 
mieszkañcy ul. Opolskiej. 

W niedzielê wieczorem runê³a 
tam trzypiêtrowa kamienica.  
Na szczêœcie budynek nie by³ 
zamieszka³y wiêc nie by³o ofiar.  
Z s¹siednich budynków ewaku-
owano 11 osób. 

Kamienica ju¿ kilka lat temu 
zosta³a zakwalifikowana do wy-
burzenia. Prawie wszyscy lokato-
rzy opuœcili j¹ rok temu. Budynek 
zosta³ doraŸnie zabezpieczony 
– zamurowano w nim okna i drzwi 
wejœciowe. Jednak mieszkañcy 
zwracaj¹ uwagê na to, ¿e ad-
ministracja niewystarczaj¹co 
zadba³a o opuszczony obiekt 
jak i s¹siaduj¹ce z nim budyn-
ki. Czêsto mo¿na by³o zauwa¿yæ 
myszkuj¹ce wewn¹trz dzieci. Ale 
nie tylko. By³ on równie¿ przed-

miotem zainteresowania z³odziei. 
Z³omiarze rozkradli ze œrodka 
wszystko co przedstawia³o jak¹- 
kolwiek wartoœæ i nadawa³o siê 
do spieniê¿enia.  Ca³kiem praw-
dopodobne jest, ¿e naruszyli 
konstrukcjê budynku. 

Administracja zgadza siê, ¿e bu-
dynek powinien ju¿ dawno byæ wy-
burzony. Problemem by³a kwestia 
znalezienia zastêpczych lokali dla 
mieszkañców. Niektórzy z  nich 
nie zgadzali siê na propozycje 
ZBM. Nie odpowiada³y im miesz-
kania do ca³kowitego remontu 
lub o niskim standardzie. 
Marek Jarzêbowski, rzecznik 
prezydenta Gliwic wyjaœnia, ¿e 
trudno oczekiwaæ aby lokatorzy 
ze starego, zrujnowanego domu 
mogli otrzymaæ nowe mieszkania 
w centrum miasta. 
- Trzeba zachowaæ jakieœ propor-
cje – mówi. (nd)

Trzypiêtrowa kamienica przeznaczona by³a do rozbiórki. Stra¿acy z pomoc¹ psów i kamery ter-
mowizyjnej przeszukali budynek, obawiano siê bowiem, ¿e mogli tam przebywaæ bezdomni lub 
z³omiarze. Na szczêœcie w gruzowisku nikogo nie znaleziono.


