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Podium 
nawet bez 
Unii?

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30
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Demolka 
na Rynku

Strona 4

Wystawa miała być dostępna 
dla oglądających do stycznia, 
niestety kto się nie pośpie-
szył, już prawdopodobnie nie 
zobaczy jej w całości.

Trwa wyburzanie pięknej XIX-wiecznej  
willi znajdującej się przy ul. Barlickiego,  
w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Chopi-
na. Zgodę na rozbiórkę obiektu wydał już 
kilka lat temu Wojewódzki Konserwator 
Zabytków.

Plansze ze zdjęciami, które 
na gliwickim Rynku ustawi-
ło Muzeum zostały zdemo-
lowane.
Plenerowa ekspozycja 
zdjęć autorstwa Jana Su-
chana była częścią wysta-
wy „Marzenia (z) betonu“.
- W nocy z piątku na so-
botę zostało zniszczonych  
6 plansz, a kolejnej nocy 
następnych 8. Plansze są 
połamane, niektóre ele-
menty stojaków skradzio-

no. Zniszczona została 
praktycznie cała ekspozy-
cja. Może część plakatów 
wróci i będzie wystawiona 
w ogrodzie Willi Caro ale 
to jeszcze nic pewnego - 
informuje Mikołaj Ratka  
z Muzeum w Gliwicach.

Przypomnijmy, że do zda-
rzenia doszło na... monito-
rowanym terenie gliwickie-
go Rynku.

(kk)

Strona 3

Zły stan techniczny budynku 
potwierdziły także ekspertyzy 
pracowników Politechniki Ślą-
skiej.

- To straszne, taki piękny 
budynek jest wyburzany,  
w samym centrum miasta. Aż 
żal na to patrzeć. To skandal 
- takie głosy mieszkańców 

można usłyszeć przechodząc 
koło willi, która bezpowrotnie 
znika z krajobrazu miasta. 

Jak się dowiedzieliśmy, firma 
Wasko, która kupiła kilka lat 
temu klasycystyczną willę, 
zamierzała ją remontować 
- powstał nawet projekt jej 
modernizacji. Okazało się to 

jednak niemożliwe.

- Wojewódzki Konserwator 
Zabytków po przeprowadzo-
nej w tym miejscu wizji podjął 
decyzję, że obiekt nie będzie 
wpisany do rejestru zabytków 
i może zostać wyburzony. Był 
naprawdę w bardzo złym sta-
nie technicznym. Dotyczy to 

przede wszystkim fundamen-
tów od strony ul. Barlickiego 
jak i wnętrza budynku - mówi 
Ewa Pokorska, miejski kon-
serwator zabytków. 

Po willi zostaną 
tylko zdjęcia

Spotkanie mieszkańców pro-
testujących przeciwko wycin-
ce 127 lip z wiceprezydentem 
Gliwic Piotrem Wieczorkiem 
nie przyniosło żadnego 
rezultatu


