
W³adze samorz¹dowe Gliwic 
od dawna deklarowa³y pomoc 
w restauracji obiektu, wszelkie 
dzia³ania  komplikowa³ stan 
prawny budynku. Uniemo¿liwia³ 
on udzielenie pomocy finanso-
wej. Obiekt nale¿a³ wprawdzie 
do Skarbu Pañstwa, ale praw-
nym spadkobierc¹ by³a Gmina 
Wyznaniowa ¯ydowska. Aby 
ratowaæ obiekt zdecydowano siê 
na przekazanie nieruchomoœci 
gminie. 

Umowê pomiêdzy samorz¹dem 
a Gmin¹ Wyznaniow¹ ¯ydowsk¹ 
podpisano w lutym 2008 roku. 
Natychmiast rozpoczêto plano-
wanie remontu obiektu. Prio-
rytetem by³o zabezpieczenie 
wnêtrza budynku przed desz-
czem. Dlatego te¿ jesieni¹ 
tego samego roku zajêto siê 
napraw¹ dachu. Poch³onê³a ona 
ok. 600 tys. z³otych. Na swoj¹ 
kolej czeka wymiana wejœcia i 
stolarki okiennej, co pozwoli na 
zabezpieczanie zabytku przed 
dewastacj¹. 

Remont to nie jedyny problem, 
trzeba te¿ rozstrzygn¹æ, jakie 
bêdzie przeznaczenie budyn-
ku. Œrodki na odrestaurowanie 
zabytkowego domu przedpo-

Spó³dzielnia ma czas do 
koñca lipca na opuszcze-
nie nieruchomoœci, jednak 
prawdopodobnie wyst¹pi 
do w³adz miasta z proœb¹ 
o przed³u¿enie tego terminu. 
PóŸniej budynek pójdzie pod 
m³otek. Jego wartoœæ sza-
cowana jest na oko³o 700 
tysiêcy z³otych.

Przypomnijmy, ¿e w Zamecz-
ku Leœnym znajdowa³a siê 
kiedyœ elitarna restauracja 
i w³adze Gliwic nie ukrywaj¹, 
¿e podobne przeznaczenie 
dla obiektu by³oby, ich zda-
niem, optymalne. 

- Zameczek Leœny ma dos- 
kona³¹ lokalizacjê. Idealnie 
nadaje siê do prowadzenia 
dzia³alnoœci gastronomicznej 
i rozrywkowej. Zamierzamy 
sprzedaæ budynek, a grunt 
oddaæ w u¿ytkowanie wieczy-
ste. Zapewni nam to wp³yw 
na jego losy – mówi Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent mia-
sta.

Jednym z pomy-
słów na zago-
spodarowanie tej 
nieruchomości jest 
utworzenie kasyna. 
Jak t³umaczy Zygmunt Fran-
kiewicz, obiekt przy ulicy Cho-
rzowskiej, po³o¿ony z dala od 

Co dalej z domem 
przedpogrzebowym?
Przysz³oœæ zabytkowego domu przedpogrzebo-
wego przy ulicy Poniatowskiego ci¹gle jest 
niejasna. Zaprzestano prac remontowych, 
a o przeznaczeniu budynku zdecyduj¹ instytucje 
i fundacje, które zgodz¹ siê na przyjêcie ofert 
wspó³pracy z gliwickim Urzêdem Miasta.

gospodarowania obiektu. Zapro-
ponowano utworzenie muzeum 
¯ydów Górnoœl¹skich, które 
mia³oby powstaæ dziêki fundu-
szom unijnym lub wojewódzkim 
– a tak¿e centrum edukacyjno-
-kulturalnego, ze sta³¹ wystaw¹ 
dotycz¹c¹ ¯ydów gliwickich 
i wielokulturowoœci miasta. 

– Miejsce mog³oby byæ od-
wiedzane przez zagraniczne 
wycieczki, które po wizycie w 
Auschwitz - Birkenau  w Gli-
wicach zwiedza³yby obiekty 
zwi¹zane z t¹ kultur¹, ale nie 
bezpoœrednio z martyrologi¹. 
By³aby to jednoczeœnie promo-
cja miasta, gdy¿ prócz czynnego 
nadal cmentarza ¿ydowskiego, 
mo¿na w³¹czyæ w trasê zwie-
dzania radiostacjê gliwick¹ 
oraz starówkê i centrum miasta 
– mówi Bo¿ena Kubit, prezes 
„Zikaronu”.

Urz¹d Miejski szuka jednak in-
nego rozwi¹zania. Piotr Popiel 
zapewnia, ¿e na prze³omie sierp-
nia i wrzeœnia zostan¹ rozes³ane 
oferty wspó³pracy do instytucji 
oraz fundacji i od odzewu na nie 
bêdzie zale¿a³a funkcja obiektu. 
Na pewno jednak bêdzie ona 
zwi¹zana z histori¹ i dziedzic-
twem ¿ydowskim. Jest nadzie-
ja, ¿e plany przysz³orocznego 
bud¿etu   obejm¹ równie¿ re-
mont i zagospodarowanie za-
bytkowego domu przedpogrze-
bowego.

Ma³gorzata Urbanek

Pan Jerzy WoŸniak z uli-
cy Mickiewicza chcia³by za 
poœrednictwem naszej redak-
cji podziêkowaæ Miejskiemu 
Zarz¹dowi Us³ug Komunalnych 
za to, ¿e dba o plac Grunwaldz-
ki. 

– Dziêki pracownikom gliwic-
kiego MZUK jest on piêkny 
i mo¿e byæ wizytówk¹ miasta 
– mówi pan Jerzy. Zwraca jed-
nak uwagê na bardzo zabrudzo-
ne klosze lamp oœwietlaj¹cych 
plac, które od za³o¿enia nie 
by³y czyszczone. Mankamen-

tem jest tak¿e asfalt na alejce 
wzd³u¿ ulicy Mickiewicza, który 
pamiêta czasy PRL-u. Ogromne 
dziury utrudniaj¹ poruszanie siê 
dzieciom na rolkach czy hulajno-
dze. Czas najwy¿szy pomyœleæ 
o wymianie nawierzchni. 

***
Pan Bogdan natomiast nie-
pokoi siê, ¿e w Gliwicach nie 
robi siê nic w kierunku wprowa-
dzenia parkometrów. G³oœna 
niedawno sprawa p³atnych par-
kingów przycich³a. Pan Bogdan 
pyta wiêc, czemu miasto nie 

chce zarobiæ?

***
Z kolei pani Urszula Nowak 
skar¿y siê na uszkodzon¹ 
nawierzchniê drogi dojazdo-
wej do ogródków dzia³kowych 
„Czerwona ró¿a” w Ostropie 
przy cegielni. Alternatywna tra-
sa prowadz¹ca przez cegielniê 
jest prywatna i w³aœciciel nie-
dawno j¹ zagrodzi³. Zarz¹d 
dzia³kowy swoimi interwencja-
mi niczego nie wskóra³. 
Andrzej Nawrocki z Zarz¹du 
Dróg Miejskich sugeruje, by 

Koniec przepychanek o Zameczek Leœny. S¹d Najwy¿szy 
orzek³, ¿e w³aœcicielem obiektu przy ulicy Chorzowskiej 
jest miasto, a nie PSS Spo³em. Decyzja s¹du jest ostate- 
czna i nie ma od niej odwo³ania. 

œcis³ego centrum miasta, jest 
doskona³ym miejscem na tego 
typu placówkê.

- Œwiatowe kasyna powstaj¹ 
w atrakcyjnych miejscach, nie-
konieczne w centrach miast. 
Uwa¿am, ¿e dzia³alnoœæ, która 
w jakiœ sposób zak³óca spo-
kój mieszkañców powinna byæ 
prowadzona z dala od centrum 
– przekonuje Frankiewicz.

W powsta³ym pod koniec XIX 
wieku Zameczku, pocz¹tkowo 
znajdowa³a siê ekskluzywna 
restauracja i muszla koncer-
towa. Na pocz¹tku ubieg³ego 
wieku w s¹siedztwie powsta³ 
drewniany tor kolarski. Pod-
czas II wojny œwiatowej obiekt 
uleg³ powa¿nym zniszczeniom. 

W PRL-u zabytek zosta³ odbu-
dowany, a w latach 70-tych 
w posiadanie nieruchomoœci 
wesz³a PSS Spo³em, która 
zrobi³a tam swój magazyn i 
wytwórniê pierogów. 

W latach 90-tych spó³dzielnia 
wydzier¿awi³a Zameczek - wte-
dy powsta³ klub Disco Bra-
vo, ciesz¹cy siê s³aw¹ na 
ca³y Œl¹sk. W tym okresie 
odbywa³o siê tam wiele 
koncertów œwiatowej s³awy 
did¿ejów. W grudniu 2006 
dyskoteka Bravo zakoñczy³a 
swoj¹ dzia³alnoœæ, gdy wysz³o 
na jaw, ¿e dach budynku znaj-
duje siê w fatalnym stanie 
i móg³by groziæ zawaleniem. 

Micha³ Pac Pomarnacki

Obiekt powsta³ w 1903 roku, wed³ug projektu Maxa Fleischera – architekta i budowniczego dzia³aj¹cego 
w Wiedniu. – Jest to nietypowy budynek, tym bardziej cenny, ¿e zosta³ zbudowany w stylu neogotyc-
kim, rzadko stosowanym przez spo³ecznoœci ¿ydowskie, ale projektant postanowi³ nawi¹zaæ do bu-
dowli, które w tym czasie w mieœcie powstawa³y – t³umaczy Kubit. Pokryty czerwon¹, nietynkowan¹ 
ceg³¹ budynek sk³ada siê z trzech czêœci – g³ównej, czyli kaplicznej, oraz dwóch bocznych, z czego 
jedna by³a miejscem przygotowywania do pochówku, a druga mieszkaniem dozorcy. W budynku by³y 
przepiêkne witra¿e i malowid³a, które jednak uleg³y zniszczeniu. Ich rekonstrukcja bêdzie siê wi¹za³a 
z du¿ymi kosztami, ale jest mo¿liwa do zrealizowania.

Wojna nie mia³a du¿ego wp³ywu na zniszczenia budynku. Do najwiêkszych dosz³o póŸniej, w latach 80. 
i 90., kiedy obiekt nie by³ u¿ytkowany. Zmiana ustroju nie przynios³a rozstrzygniêæ, kto ostatecznie 
powinien zaj¹æ siê domem przedpogrzebowym – Gmina ¯ydowska z siedzib¹ w Katowicach czy w³adze 
miasta. Dopiero rok 2008 przyniós³ rozwi¹zanie, dziêki któremu mo¿liwe jest zagospodarowanie za-
bytkowego obiektu.

grzebowego mo¿na pozyskaæ z 
Unii Europejskiej. W przysz³oœci 
jednak obiekt musi siê sam 
finansowaæ. – Utrzymywanie 
kolejnej instytucji kultury z miej-
skiego bud¿etu nie jest najlep-
szym rozwi¹zaniem – mówi Piotr 
Popiel, naczelnik Wydzia³u Kul-
tury i Promocji Miasta z gliwic-
kiego magistratu. 

Rok temu Stowarzyszenie na 
rzecz Dziedzictwa ¯ydowskiego 
w Gliwicach „Pamiêæ – Zikaron” 
z³o¿y³o formaln¹ propozycjê za-

w tej sprawie napisaæ do 
ZDM-u. Pozwoli to na okreœlenie 
w³aœciciela zniszczonej drogi 
i podjêcie dalszych kroków.

***
Pani Magdalena apeluje 
o utworzenie przystanku na 
¿¹danie na trasie linii A4. Przy-
stanek mia³by siê znajdowaæ 
w po³owie ulicy Dolnej Wsi. 
Swoj¹ proœbê argumentuje 
sprawniejszym dotarciem do 
koœcio³a œw. Antoniego oraz 
apteki. 

***
Pan Józef z Soœnicy ¿ali siê 
na spó³dzielniê mieszkaniow¹ 
„Domator”. Problemem okaza³ 
siê brak zimnej wody przez 
prawie dobê w bloku przy ulicy 
Niedurnego w Soœnicy. W cza-
sie rekordowych upa³ów brak 
zimnej wody to istna udrêka, 
skar¿y siê pan Józef.

***
Otrzymaliœmy równie¿ zg³osze- 
nie interwencyjne od pani Be-
aty z Soœnicy. Okaza³o siê, 
¿e w niezamieszka³ym loka-
lu przy ulicy Sikorskiego 13 
od kilku dni wycieka³a woda. 
Powiadomiliœmy pogotowie 
wodoci¹gowo-kanalizacyjne, 

które stwierdzi³o, ¿e spra-
wa ta nie le¿y w ich ge-
stii. Dyspozytor z PWIK 
okaza³ siê jednak na 
tyle uczynny, ¿e zg³osi³ 
zalanie administratoro-
wi budynku, spó³dzielni 
ROM nr 5.

***
Z kolei pan Andrzej 
z osiedla Kopernika 
apeluje do stra¿y 
miejskiej i policji 
o pilniejsze patrolo-
wanie ulicy Gwiaz-
dy Polarnej, po 
której, wbrew zakazom wjazdu, 
nagminnie je¿d¿¹ samochody. 

***
Pani Krystyna zapragnê³a 
podzieliæ siê swoimi reflek-
sjami na temat parkowania 
w szeroko pojêtym centrum Gli-
wic. Wed³ug niej, optymalnym 
rozwi¹zaniem by³oby wprowa-
dzenie ukoœnego parkowania w 
centrum miasta, na wzór ulicy 
Œwiêtokrzyskiej. Pani Krystyna 
ubolewa równie¿ nad brakiem 
miejsc parkingowych w okoli-
cach: Szko³y Muzycznej i S¹du 
Rejonowego przy ulicy Wieczor-
ka.

***
Dostaliœmy równie¿ odpowiedŸ 

Czekamy na Państwa telefony pod numerem (32) 230-84-51, 
w czwartek, od 11.30 do 13.30. A o czym informowali nas 
Państwo podczas ubiegłego dyżuru?

w sprawie poruszonej przez 
naszego Czytelnika, który za- 
proponowa³, by autobus linii 
58 nie koñczy³ swojej trasy na 
wysokoœci CH FORUM, lecz kil-
kaset metrów dalej, obs³uguj¹c 
tym samym targ i cmentarz przy 
ulicy Lipowej. Jak informuje nas 
Marek Zarębski z KZK GOP, nie 
ma technicznej możliwości wy-
dłużenia owej linii. Warto rów-
nież dodać, że rejon cmentarza 
i targu jest obsługiwany przez 
linie autobusowe nr 59, 60 
i 676.

Zg³oszenia odebrali 
redaktorzy dy¿urni: Micha³ 

Pac Pomarnacki 
i Ma³gorzata Urbanek
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