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R E K L A M A . . . .

Zmianami obejmowanych jest coraz więcej linii autobusowych

Gdy z pocz¹tkiem roku w autobusach zacz¹³ obowi¹zywaæ 
nowy system kontroli biletów, pasa¿erowie pe³ni byli obaw, 
czy zmiany nie obni¿¹ komfortu podró¿y. Po 
pó³ roku podró¿uj¹cy przyzwyczaili siê ju¿ do 
zmian, a KZK GOP sprzedaje wiêcej biletów.

Szkielet bez (nowego) 
właściciela 
GLIWICE. Sprzeda¿ 
budynku przy ul. 
Zwyciêstwa  mia³a 
byæ sfinalizowana 
ju¿ dawno. Nieste-
ty, Orlen wci¹¿ nie 
mo¿e przekazaæ 
obiektu w nowe 
rêce. 

Wygl¹da na to, ¿e ¿elbetowy 
szkielet przy GCH wci¹¿ bêdzie 
straszy³ swoim wygl¹dem. 

Przetarg rozstrzygniêto w 
paŸdzierniku ubieg³ego roku. 
Cenê wywo³awcz¹ ustalono na 
ponad 6,5 mln z³. Wprawdzie 
Orlen twierdzi, ¿e kupca uda³o 
siê znaleŸæ, jednak „procedu-
ralne ustalenia”  trwaj¹ zdecy-
dowanie zbyt d³ugo. 
Kiedy kilka miesiêcy temu 
rozmawialiœmy z biurem pra-
sowym Orlenu, t³umaczono 
nam, ¿e za zw³okê w sfinali-
zowaniu transakcji odpowia-
da... kryzys. Spowodowa³ on, 
¿e nowy nabywca napotka³ na 
pewne problemy z uzyskaniem 
kredytu na zakup obiektu. 
PóŸniej okaza³o siê, ¿e wpraw-
dzie z kredytem wszystko 
uda³o siê za³atwiæ, jednak do-
pracowania wymagaj¹ pewne 
zapisy w akcie notarialnym. 
To kosmetyczne zmiany 
– zapewniano w Orlenie. 
Transakcja zostanie pod-
pisana na dniach.

Niestety nie zosta³a.
Nieoficjalnie wiadomo, ¿e 
nowym nabywc¹ budyn-
ku jest grupa gliwickich 
przedsiêbiorców. 

Równie  nieoficjal-
ne s¹ wieœci, ¿e 
prawdziw¹    prze-
szkod¹ w dope³nie- 
niu formalnoœci s¹ 
jednak problemy z 
otrzymaniem ban-
kowego kredytu. 

Orlen czeka cierpliwie na 
zakoñczenie bankowych ne-
gocjacji bo szanse na znale-
zienie nowego kupca na taki 
obiekt w czasach kryzysu s¹ 
znikome. 

W tej sytuacji trudno 
siê spodziewaæ, ¿e 
budynek szybko stanie 
siê reprezentacyjnym 
obiektem Gliwic. 

Niestety, bardziej prawdopo-
dobne jest, ¿e postoi w obec-
nym kszta³cie jeszcze parê 
lat. 

Czy miasto interesuje siê w 
jakiœ sposób tym, co dzieje 
siê z niedokoñczonym biurow-
cem przy ul. Zwyciêstwa?  
Piotr Wieczorek, zastêpca 
Prezydenta Miasta przyzna-
je, ¿e strasz¹cy w centrum 
niedokoñczony budynek to 
ma³o reprezentacyjna wizy-
tówka Gliwic. 
- Wizerunkowo nie wygl¹da 
to dobrze – mówi Wieczorek  
Nie mamy jednak wp³ywu na 
w³aœcicieli obiektu. Oczywiœ- 
cie, by³oby dobrze, gdyby 
wreszcie ktoœ zdecydowa³ siê 
na zakoñczenie tej inwestycji, 
na razie jednak nie ma kon-
kretnych informacji na ten 
temat.  

 


