Dlaczego Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji kupi³o willê przy
ul. Rybnickiej, czy Ikar to dobre miejsce na kasyno i czy Piast Gliwice bêdzie musia³ zwracaæ 3 miliony z³otych? M.in. na te tematy dyskutowali radni podczas pierwszej w tym roku sesji Rady Miejskiej.
nie chcia³o przekazaæ klubowi
tych pieniêdzy.

W programie sesji nie by³o
¿adnych budz¹cych emocje
punktów, nic wiêc dziwnego,
¿e up³ynê³a ona w atmosferze
wzajemnych uprzejmoœci.

- Uwa¿am ¿e te g³osy by³y niesprawiedliwe – komentowa³
Wieczorek. Formu³owa³y je osoby, które nie zdaj¹ sobie sprawy z tego, ¿e jedynie miasto
utrzymuje Piasta Gliwice. Ktoœ,
kto zna sytuacjê klubu, takich
rzeczy nie móg³by mówiæ – dodaje wiceprezydent.

Co ciekawe w³adze miasta
komplementowane by³y równie¿ przez radnych opozycji.
Za co? Marek Kopa³a (PiS)
dziêkowa³ za pieni¹dze dla Szpitala Miejskiego, a Jaros³aw
Wieczorek (PiS) za dotacjê dla
GKS Piast Gliwice. Do³¹czy³
do nich Janusz £apiñski (SLD)
chwal¹cy decyzjê w sprawie
utrzymania taryfy za wodê i
œcieki.

Nieoczekiwan¹ dyskusjê wzbudzi³a uchwa³a dotycz¹ca zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków. Radni dociekali czy utrzymanie stawek
na dotychczasowym poziomie
nie odbije siê na jakoœci wody
i jaki bêdzie mia³o to wp³yw na
kondycjê PWiK.
Interesowali siê równie¿ stopniem zaawansowania inwestycji prowadzonych przez spó³kê
w Bojkowie oraz zakupem za 4
mln z³otych nieruchomoœci przy
ul. Rybnickiej.

Pieniądze dla
Szpitala i dla Piasta
W przypadku Szpitala Miejskiego przy ul. Koœciuszki miasto
podwy¿szy³o kapita³ zak³adowy
spó³ki o 2,4 mln z³otych. Œrodki
te zostan¹ przeznaczone na
zakup aparatury i niezbêdnych
urz¹dzeñ
m.in.
aparatu
pr¹dotwórczego, aparatów do
znieczulania, kardiomonitorów
i defibrylatorów.
To wprawdzie nie wyczerpuje
potrzeb szpitala, ale stanowi
istotny zastrzyk finansowy.
Czy w takim razie bêd¹ jeszcze
kolejne dofinansowania dla
szpitala?
- Mo¿e bêd¹ – mówi³ Piotr Wieczorek, zastêpca prezydenta
miasta. To zale¿y od tego, jak
te pieni¹dze, które w³aœnie
przekazaliœmy zostan¹ wykorzystane.
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tel Leœny czy dawny Zameczek
Leœny przy ul. Chorzowskiej
– dowodzi³.

Najwiêcej zamieszania wywo³a³a kwestia zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w
Domu Handlowym Ikar przy ul.
Zwyciêstwa.
Zgodnie z obowi¹zuj¹-cymi od 1
stycznia tego roku przepisami
ustawy o grach hazardowych,
gry na automatach mog¹ byæ
prowadzone wy³¹cznie w kasynach. Liczba kasyn zosta³a
ograniczona i uzale¿niona od
liczby mieszkañców.
W miastach licz¹cych do 250
tys. mieszkañców, czyli takich
jak Gliwice, mo¿e dzia³aæ tylko
1 kasyno.
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Podczas tej sesji zmieniono
równie¿ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla terenu po³o¿onego w rejonie wêz³a Gliwice-Soœnica. W
uzasadnieniu podano, ¿e pozwoli to na lepsze wykorzystanie tego obszaru i ulokowanie
tam m.in. sklepów wielkopowierzchniowych.

Radny wskaza³ przyk³ad Sopotu
i kasyna w Grand Hotelu, które jest reprezentacyjnym miejscem, chêtnie odwiedzanym
przez biznesmenów i gwiazdy
odwiedzaj¹ce to miasto.
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m³otek pójd¹ grunty w Brzezince i ¯ernikach. Na przetarg trafi¹ w drugiej po³owie
roku. Miasto oferowaæ bêdzie
dzia³ki znajduj¹ce siê w
pobli¿u ulicy Kozielskiej oraz
w s¹siedztwie ulic ¯ernickiej
i KuŸnickiej.

Dzia³ki po³o¿one s¹ w rejonie
ulicy Borówkowej, w Gliwicach-Czechowicach. W drugiej po³owie roku pod m³otek
pójd¹ grunty w Brzezince i
¯ernikach.

Jak mo¿na staæ siê w³aœcicielem dzia³ki? S¹ one sprzedawane w drodze ustnej
licytacji. Nabywc¹ staje siê
osoba, która zaproponuje
najwy¿sz¹ cenê.

W pierwszym etapie do nabycia bêdzie 9 dzia³ek, przeznaczonych pod zabudowê
jednorodzinn¹. Termin przetargu wyznaczono na marzec.
Ceny wywo³awcze ustalono
na poziomie od ok. 89 tys
z³ do ponad 106 tysiêcy
z³. Sprzeda¿ kolejnych 16
dzia³ek w Czechowicach rozpocznie siê latem.

- Osoby bior¹ce udzia³ w przetargu przychodz¹ o okreœlonej
porze do Urzêdu Miejskiego,
a nieruchomoœæ dos³ownie
idzie pod m³otek. Cena zakupu dzia³ek jest zró¿nicowana.
Jej wysokoœæ zale¿y od tego,
czy dzia³ka jest uzbrojona czy
nie, jaki ma kszta³t i jak jest
usytuowana. Wartoœæ ustala bieg³y rzeczoznawca, a
ostateczn¹ kwotê wyznaczaj¹
licytuj¹cy – informuje Urz¹d
Miejski. (kk/UM Gliwice)

Ca³y czas trwaj¹ przygotowania do zbycia kolejnych
dzia³ek budowlanych, zlokalizowanych w innych czêœciach
miasta.
W nastêpnej kolejnoœci pod
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W tym roku, na XI Targach
Budownictwa, Instalacji i
Wyposa¿enia Wnêtrz organizowanych przez Agencjê „Promocja” swoj¹ ofertê przedstawi ok. 100 wystawców
bran¿y budowlanej. Zakres
tematyczny targów obejmuje
nowoczesne techniki i technologie, stolarkê budowlan¹,
materia³y budowlane, instalacje budowlane i wyposa¿enie
wnêtrz. Gliwickie targi to jedna
z wa¿niejszych prezentacji tej
bran¿y na Œl¹sku.

W pi¹tek 19 lutego, rozpoczn¹ siê
XI Gliwickie Targi
Budownictwa, Instalacji i Wyposa¿enia
Wnêtrz.

Radni zadecydowali tak¿e o
tym, ¿e 151 skazanych, w
stosunku do których orzeczono nakaz wykonywania prac
spo³ecznie u¿ytecznych, bêdzie
je wykonywaæ na rzecz dwóch
gliwickich spó³ek - MZUK i TUR.
W sumie przepracuj¹ oni tam
ponad 18 tysiêcy godzin.

- Je¿eli ju¿ w Gliwicach musi byæ
kasyno i to w dodatku tylko jedno, to znajdŸmy na nie godne
miejsce. Takie jak choæby Ho-

.

25 dzia³ek budowlanych o powierzchni
od 800 do 1200 m.
kw. przygotowa³ do
sprzeda¿y Urz¹d
Miejski.

Formalności

Targi ju¿ na sta³e wesz³y do
kalendarza gliwickich imprez.
Dla wszystkich, którzy w³aœnie
realizuj¹ inwestycjê budowlan¹
lub siê do niej przymierzaj¹,
to bardzo dobra okazja, aby
zapoznaæ siê z bogat¹ ofert¹
bran¿y budowlanej.
Targi tradycyjnie organizowane
s¹ w lutym. To termin z jednej
strony bardzo dobry dla firm
– które w³aœnie przygotowuj¹
siê do sezonu, a z drugiej
dla potencjalnych inwestorów
– planuj¹cych swoje wydatki,
remonty, zakupy.

Dodatkowo pozytywn¹ opiniê w
sprawie lokalizacji kasyna musi
wyraziæ gmina.
Choæ wnioskodawcy argumentowali, ¿e sprawa by³a ju¿ rozpatrywana we wrzeœniu ubieg³ego
roku i nie ma uzasadnionych
przeciwwskazañ co do lokalizacji, radni uznali racje Les³awa
Dykacza.
Zwróci³ on uwagê na fakt, i¿ w
tym przypadku nie chodzi je.

Miasto sprzedaje
grunty

Targi Budownictwa
już od piątku

Ostatecznie w g³osowaniu
14 radnych by³o za odrzuceniem uchwa³y, 7 by³o – za, a 4
wstrzyma³o siê od g³osu.

- To nie jest jedna z kolejnych
opinii na temat
kolejnego salonu gier, których
jest wiele. Jest
to byæ mo¿e zgoda na danie
jednemu podmiotowi monopolu
na kasyno, w tym konkretnym
miejscu, na wiele lat – mówi³
radny Dykacz.

Kasyno? Tak, ale
nie w Ikarze

Wydaje siê, ¿e miastu uda³o
siê wreszcie pokonaæ formalne przeszkody i zadeklarowana
kwota 3 mln z³otych trafi³a do
Piasta Gliwice jako pomoc publiczna. Teraz pozostaje mieæ
nadziejê, ¿e pomys³odawcom
takiego rozwi¹zania uda siê
udowodniæ przed Urzêdem
Ochrony Konsumentów i Konkurencji , ¿e taka forma pomocy jest dozwolona. Jak
zapowiadaj¹ w³adze miasta,
dalej bêd¹ jednak rozpatrywane inne mo¿liwoœci wsparcia
klubu Piast Gliwice S.A.
Dokapitalizowanie spó³ki zadaje k³am pojawiaj¹cym siê
wczeœniej zarzutom, ¿e miasto
R

dynie o kosmetyczn¹ zmianê
sprzed paru miesiêcy, ale faktycznie, ze wzglêdu na ograniczenia, jakie nak³ada ustawa, o
stworzenie w mieœcie monopolu i to na rzecz anonimowego
podmiotu. W projekcie uchwa³y
nie podano bowiem, kto o
otwarcie kasyna siê stara.

........................................................................

W Gliwicach kasyna
nie będzie (na razie)

Kolejne miejskie dzia³ki na sprzeda¿.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Patronat medialny nad imprez¹
objê³a Gazeta Miejska Gliwice
Zabrze oraz portal miejski
24gliwice.pl.
Miejsce: Hala Sportowa Politechniki Œl¹skiej, ul. Kaszubska 28.
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