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Wie¿a ciœnieñ - zabytek 
unikatowy w skali kraju 
- mia³a staæ siê inkuba-
torem sztuki. Na pomys³ 
taki wpadli m³odzi ludzie 
z Plantacji Sztuki, którzy 
chcieli w niej stworzyæ ga-
lerie, pracownie artystycz-
ne, s³owem miejsce w któ-
rym mogliby realizowaæ swoje 
pasje artyœci. Ponad stuletnia, 
zabytkowa wie¿a nadawa³a siê 
do tego celu idealnie. Pomys³ 
spodoba³ siê równie¿ znanemu 
fotografowi, Tomaszowi Gu-
dzowatemu, który kupi³ wie¿ê 
z zamiarem udostêpnienia jej 
artystom.
Przedstawiciele Plantacji Sztu-
ki rozpoczêli wiêc za³atwianie 
wszystkich niezbêdnych 
formalnoœci. Znana pracownia 

architektoniczna Medu-
sa Group przygotowa³a 
projekt modernizacji 
obiektu i gdy prace 
adaptacyjne mia³y 
siê ju¿ rozpocz¹æ, fir-
ma Gudzowatego 
postanowi³a wycofaæ 
siê z projektu. Na do-

miar z³ego w wie¿y wybuch³ 
po¿ar – to wszystko sprawi³o, 
¿e nad dalszym losem obiektu 
zawis³y czarne chmury. 

Na szczêœcie w lipcu tego 
roku wie¿a zyska³a nowego 
w³aœciciela, spó³kê Water 
Tower, która chce uratowaæ 
obiekt przed zniszczeniem i 
zrealizowaæ plany poprzednie-
go inwestora.
- Obiekt bardzo nam siê 

- Obecnie przeprowadzamy in- 
wentaryzacjê zieleni i prace 
zabezpieczaj¹ce sam¹ wie¿ê 
bo stan obiektu jest niestety 
fatalny. Staramy siê równie¿ 
uzyskaæ dofinansowanie z 
Unii Europejskiej na realizacjê 
przedsiêwziêcia – dodaje pre-
zes Grabowska - Kostka.

Spó³ka Water Tower chce, ¿eby 
do projektu w³¹czyli siê ludzie 
z Plantacji Sztuki, którzy obiekt 
znaleŸli i najlepiej wiedz¹, w jaki 
sposób stworzyæ w nim atrak-
cyjne miejsce, pe³ne kultury. Ci 
s¹ jednak ostro¿ni. Deklaruj¹, 
¿e s¹ chêtni do wspó³pracy, ale 
zanim zaanga¿uj¹ siê na dobre, 
chc¹ mieæ pewnoœæ, ¿e tym ra-
zem nie skoñczy siê jedynie na 
dobrych chêciach. 

Zabytkowa wieża nie popadnie w całkowitą ruinę?

spodoba³ i chcemy, ¿eby pro-
wadzona by³a tam dzia³alnoœæ 
kulturalna. Przewidujemy rów-
nie¿ stworzenie w tym miejscu 
restauracji – t³umaczy Anna 
Grabowska - Kostka, prezes 
spó³ki Water Tower.

Umowa przedwstêpna ze 
zwyciêzc¹ przetargu zosta³a 
ju¿ podpisana – informuje 
Arkadiusz Ciesielski z Biura 
Prasowego Orlenu. 

Kto jest zatem nowym w³aœ- 
cicielem budynku przy ul. 
Zwyciêstwa? Czy potwierdz¹ 
siê nieoficjalnie informacje, 
¿e jest to grupa gliwickich 
przedsiêbiorców? 
Przypomnijmy, ¿e prze-
targ na sprzeda¿ obiektu 
rozstrzygniêto w paŸdzierniku 
ubieg³ego roku. Cena wy- 
wo³awcza wynosi³a ponad 
6,5 mln z³. Orlen twierdzi³, 
¿e kupca uda³o siê znaleŸæ, 
jednak „proceduralne usta-
lenia” ze sfinalizowaniem 
umowy trwa³y ponad rok. 

Biuro Prasowe Orlenu, tak 
d³ugą zw³okê t³umaczy³o naj-
pierw kryzysem i problema-
mi nowego nabywcy z uzy-

skaniem kredytu na zakup 
budynku. Kiedy te trudnoœci 
uda³o siê pokonaæ, okaza³o 
siê, ¿e dopracowania wyma- 
gaj¹ pewne zapisy w akcie 
notarialnym.

Po trwaj¹cych ponad rok 
proceduralnych zawirowa-
niach, podpisano umowê 
przedwstêpn¹ ze zwyciêzc¹ 
przetargu

- Dodatkowo wp³aci³ on 
znaczn¹ kwotê na poczet 
zakupu. Finalizacja umo-
wy, a tym samym wp³ata 
pozosta³ej czêœci kwoty 
sprzeda¿y nast¹pi po otrzy-
maniu przez kontrahenta po-
zwolenia na budowê, ale nie 
póŸniej ni¿ w przysz³ym roku. 
Jest to ta sama firma, która 
wygra³a przetarg – informuje 
Biuro Prasowe Orlenu.

Nina Drzewiecka

GLIWICE. Zabytkowa wie¿a ciœnieñ stoj¹ca przy ul. So-
bieskiego nie mia³a w ubieg³ym roku za wiele szczêœcia. 
Najpierw z planów jej rewitalizacji wycofa³ siê inwestor, 
potem wybuch³ w niej po¿ar, który strawi³ drewnian¹ 
czaszê wie¿y oraz jej wewnêtrzne stropy. Jest jednak 
nadzieja, ¿e zabytek nie popadnie w całkowitą ruinê – 
znalaz³ siê bowiem nowy inwestor, który chce podarowaæ 
wie¿y drugie ¿ycie. 

Lepsze czasy 
dla szkieletora?

GLIWICE. Orlen wreszcie sprzeda³ 
budynek przy ul. Zwyciêstwa. 
Czy to oznacza, ¿e ¿elbetowy szkielet 
przy GCH przestanie szpeciæ centrum 
miasta?

Wie¿a ciœnieñ znajduj¹ca 
siê przy ul. Sobieskiego 
powsta³a w 1908 roku. 
Przez lata dostarcza³a 
wodê do po³udniowych 
dzielnic miasta. Obiekt 
wpisany do rejestru zabyt-
ków jest jedn¹ z najbar-
dziej charakterystycznych 
poprzemys³owych budowli 
Gliwic. 


