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Inwestor, firma  ING Real Es-
tate t³umaczy siê kryzysem 
oraz niesprzyjaj¹c¹ sytuacj¹ na 
rynku mieszkaniowym w Gliwi-
cach. Zapewnia jednak, 
¿e inwestycja na pewno 
zostanie zrealizowana.

Na terenie daw-
nych koszar przy ul. 
Daszyñskiego mia³o 
powstaæ prawie  600 
komfortowych mieszkañ 
o podwy¿szonym stan-
dardzie. Na prezentowanych 
przez inwestora wizualizacjach 
osiedle wyglądało niezwykle 
efektownie.  
Obok budynków z historyczny-
mi elewacjami dawnych obiek-

tów wojskowych zaplanowa-
no  dwanaœcie nowoczesnych 
domów mieszkalnych. Ich 
charakterystyczn¹ cech¹ by³y 

naturalne materia³y – 
kamieñ, ceg³a i drewno, 
po³¹czone z du¿¹ iloœci¹ 
szklanych elementów 
wykoñczeniowych. 

Realizacjê Glivii zaplano-
wano na kilka etapów. 
Pierwsze mieszkania 
mia³y byæ gotowe pod 

koniec 2009 roku, a ca³oœæ od-
dana do użytku w 2011 roku. 

Niestety, inwestor  firma ING 
Real Estate znana z takich 
projektów jak np. Z³ote Tarasy 

w Warszawie, musia³a w przy-
padku Gliwic zrewidowaæ swoje 
ambitne plany. Wszystko przez 
kryzys. 

- Na razie inwestycja zosta³a 
od³o¿ona w czasie i nie mo¿emy 
w tej chwili okreœliæ daty 
rozpoczêcia prac budowlanych 
– mówi Agnieszka Podbielska, 
rzecznik ING Real Estate.

Nie oznacza to jednak, że in-
westor wycofuje siê ze swoich 
planów.
- Osiedle Glivia powstanie – za-
pewnia Podbielska.

Czy jednak znajd¹ siê chêtni na 
luksusowe apartamenty? De-

veloper oferuje lokale od jedno 
- do czteropokojowych i dwupo-
ziomowych, o pow. od 35 m2 
do 111 m2. Metr kwadratowy 
wyceniono w nich w zale¿noœci 
od lokalizacji - od 5250 z³ do 
6250 z³. Panuje opinia, ¿e taka 
cena jest zbyt wygórowana. 
Tym bardziej, ¿e Glivia ma kilku 
powa¿nych konkurentów, któ-
rzy równie¿ zdecydowali siê na 
ulokowanie swoich inwestycji w 
Gliwicach. 

Na razie ponad 4 ha dzia³ka 
zosta³a ogrodzona. Wyburzono 
te¿ kilka magazynów i stacjê 
benzynow¹.  Przygotowany do 
rozpoczêcia budowy plac czeka 
na koniec kryzysu.

Firma o znanej wia- 
rygodnoœci, ankieterzy 
pukaj¹cy do drzwi miesz-
kañ i dwa pytania. Tak 
bêd¹ wygl¹daæ badania 
sonda¿owe, które maj¹ 
pokazaæ czy gliwiczanie 
s¹ zadowoleni z zamiany 
komunikacji tramwajowej 
na autobusow¹.
 
Decyzjê o przeprowa-
dzeniu sonda¿u wœród 
mieszkañców podjê³a na 
lipcowej sesji Rada Miej-
ska.

Burzliwie dyskutowano 
nad tym, jak sformu³owa-
ne maj¹ byæ pytania oraz 
w jaki sposób je zadaæ, 
aby wyniki konsultacji 
spo³ecznych dotycz¹cych 
wprowadzenia autobusów 
na linii tramwajowej 
by³y wiarygodne i od-

GLIWICE. Stare, XIX-wieczne koszary w centrum Gliwic nie zostan¹ prze-
robione na eleganckie apartamenty - na razie. Budowa luksusowego 
osiedla Glivia przesuwa siê w czasie. Na jak d³ugo? Nie wiadomo. 

Na dwa pytania ankieterów odpo-
wiedzą losowo wybrani pełnoletni 
mieszkańcy Gliwic

Konsultacje? 
Tak, ale jeszcze 
nie teraz


