
wszelką cenę - informuje 
nas Maja Lamorska-Gorgol 
z biura prasowego urzędu 
miejskiego.

Trudno dziwić się stano-
wisku urzędu miejskiego. 
Do 1,5 mln, które w 2005 
roku wydano na zakup byłej 
dyrekcji od Banku Handlo-
wego, należy doliczyć koszty 
remontu dachu (ponad 500 
tys. zł), przeprowadzonego 
w 2008 roku oraz opłaty 
związane z utrzymaniem i 
promocją budynku.
To nie jedyne wydatki zwią-
zane z nieruchomością. 

Rok temu magistrat zaku-
pił działkę o po-
w i e r z c h n i 

0,0562 ha od spółki „Focus 
Gliwice“ za 120 tys. zł, w 
celu powiększenia parkingu 
przy budynku.

- Nieruchomość cały czas 
jest w ofercie inwestycyj-
nej Miasta Gliwice. Mogę 
dodać, że odnotowaliśmy 
pewne zainteresowanie ze 
strony potencjalnych inwe-
storów. Promowaliśmy bu-
dynek np. na międzynarodo-
wych targach w Monachium. 
- informuje Maja Lamorska-
-Gorgol.

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

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

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

Strona 11

piątek 11.30 - 13.30
Telefoniczne porady z każdej 
dziedziny prawa.

Dyżur prawnika

Na Państwa pytania odpowiadać będzie 
adwokat Izabela Latkowska. 
W czwartek, od 15.00 do 16.00 
pod nr telefonu 32 230-84-51
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Sroga zima, koksiaki na ulicach, 
patrole żołnierzy i milicji, głu-
che telefony oraz internowania 
- to główne skojarzenia ze sta-
nem wojennym. Jak ten okres 
wspominają osoby związane z 
Gliwicami?

Audiowizualne widowisko 
tzw. architectural mapping 
rozpocznie się kwadrans 
przed północą. Tym razem 
podstawą animacji nie 
będzie jednak Ratusz ale 
3 najbardziej malownicze 
kamieniczki na Rynku. 

Wcześniej, bo od 23.00, 
gliwiczanie będą się ba-
wić przy muzyce dj’a. - Na 
scenie pojawi się prze-
bojowy JUNKIE PUNKS, 
który doprowadzi nas do 
kulminacyjnego momentu. 

O północy, po złożeniu ży-
czeń, niebo nad Rynkiem 
tradycyjnie rozświetlą 
ognie sztuczne. Po po-
kazie dalszy ciąg zaba-
wy. Świeże trendy i nowe 
brzmienia przybliży nam 
duet mixerski Sick Physi-
cal i DogZroX - informuje 
Jolanta Szymura z Impre-
sariatu Gliwickiego Teatru 
Muzycznego, organizatora 
zabawy.

Impreza potrwa do 1.00. 
(kk)

Sylwestrowe 
deja vu
Gliwiczanie, którzy rok temu obchodzili 
Sylwestra na Rynku w Gliwicach, za 
dwa tygodnie przeżyją zapewne deja vu. 
Na najbardziej imprezową noc w roku 
przygotowano bowiem multimedialne 
show, podobnie jak w roku ubiegłym. 

Co z byłą dyrekcją Huty Gliwice? Magistrat: „Chcemy sprzedać, 
ale nie za wszelką cenę”

Dyrekcja ciągle 
czeka
Okazały budynek byłej dy-
rekcji Huty Gliwice, usytu-
owany przy ulicy Mitręgi, 
ciągle nie może znaleźć 
inwestora.
Przypomnijmy, na początku 
ubiegłego roku pojawiły się 
informacje, że nierucho-
mość będzie wystawiona 
na sprzedaż. Całość zosta-
ła wyceniona przez rzeczo-
znawcę majątkowego na 
łączną kwotę ponad 8,782 
mln zł. Do przetargu jednak 
nie doszło.
Dlaczego? Odwleka się bu-
dowa zapowiadanego w 
bezpośrednim sąsiedz-
twie centrum handlo-
wego Focus Mall. 
Nic nie zapowia-
da, żeby ta sy-
tuacja miała 
się w jakiejś 
przewidywal-
n e j 

perspektywie zmienić, co 
sprawia, że atrakcyjność 
nieruchomości znacznie 
spadła. W obecnej sytuacji 
kwota, jakiej żąda miasto, 
może wydawać się zbyt wy-
górowana.

- Budynek chcemy 
sprzedać, ale nie za 
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