Biurowiec
zamiast
magazynu
Biurowiec firmy doradczej Roedl & Partner powstaje w miejscu starego, zrujnowanego
magazynu. W za³o¿eniu projektantów czarny budynek, w
kszta³cie prostopad³oœcianu,
utrzymany w nowoczesnej stylistyce ma wkomponowywaæ
siê w istniej¹cy ci¹g zabudowy i razem z loftami tworzyæ
ciekaw¹ ca³oœæ.
Cech¹ charakterystyczn¹ budynku bêd¹ otwarte przestrzenie do dowolnej aran¿acji.
Innowacj¹ bêd¹ natomiast
nieregularnie
rozmieszczone, du¿e okna - zarówno od
strony ulicy Zygmunta Starego, jak równie¿ na œcianach
bocznych,
które
zakryte
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zostan¹ p³ytami elewacyjnymi
z perforacj¹.

Biura, restauracja i taras
Czterokondygnacyjny budynek
o powierzchni 2000 m. kw
bêdzie pe³ni³ przede wszystkim funkcjê biurow¹, jedynie
parter przeznaczony zostanie
na restauracjê. Na ostatniej
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kondygnacji dodatkowo zaprojektowano niezależną salę
konferencyjną oraz taras.
Cały budynek dostosowany
będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jak zapewniaj¹ projektanci z Medusa Group, ciekawy wygl¹d budynku i jego
funkcjonalnoœæ to nie jedyne zalety: - Projektowany
budynek jest przyjazny dla
œrodowiska, co przejawia
siê niskim zu¿yciem energii,
nisk¹ emisj¹ zanieczyszczeñ
do atmosfery, stosowaniem
odpowiednich,
przyjaznych
œrodowisku materia³ów budowlanych i urz¹dzeñ technicznych.

Pracownicy biurowca, klienci
oraz goście restauracji będą
mogli dostać się do budynku
również od strony ul. Zygmunta Starego, istniejące w tym
miejscu ogrodzenie zostanie
bowiem w całości zdemontowane.

Obecnie trwaj¹ jeszcze prace na zewn¹trz budynku, w
lutym natomiast rozpoczn¹
siê roboty wykoñczeniowe
wewn¹trz biurowca.

Ekologiczny
budynek
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Elegancki
i
nowoczesny
– taki bêdzie
biurowiec, który powstaje u
zbiegu ul. Zygmunta Starego
i
Kazimierza
Wielkiego. Budynek zaprojektowali specjaliœci od adaptacji przestrzeni postindustrialnych - Medusa Group, których
dzie³em s¹ równie¿ pobliskie
lofty. Budynek bêdzie gotowy
w kwietniu.

Wizualizacja Medusa Group

Czarna bryła
sąsiadem loftów

Ujawniono zdjęcia Opla Astry IV, który będzie produkowany m.in. w fabryce w Gliwicach. Produkcja samochodu ruszy pod koniec tego roku. Przygotowania do produkcji
nowego modelu Astry idą zgodnie planem, a sprzedaż samochodu powinna rozpocząć się już na przełomie 2009 i 2010
roku.

Zapowiedziano likwidację terenowego oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Łabędzkiej. Kandydaci na kierowców będą musieli jeździć na egzaminy najpierw do Bytomia a docelowo do Rybnika.

Po trwającym rok remoncie, Ratusz otworzył swoje
podwoje. Teraz jest to nowoczesne centrum konferencyjno-sesyjne, naszpikowane elektroniką i sprzętem audio-wizualnym. Głównymi lokatorami Ratusza będą radni. Dla ich
potrzeb na 2 piętrze powstała nowa sala sesyjna z widownią.
Na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta przedstawiono wizualizacje nowego stadionu przy ul. Okrzei,
przygotowane przez projektanta, firmę Bremer AG. Będzie to
kompaktowy obiekt na 10 tysięcy miejsc. Częściowe oddanie
do użytku zaplanowano na wiosnę 2010, zakończenie prac
na 2011.
Prezydent Gliwic złożył do KZK GOP wniosek o likwidację linii tramwajowej i zastąpienie jej autobusami.
Wniosek został zaakceptowany przez Zarząd. Tramwaj ma
zniknąć z gliwickich ulic w sierpniu, a najpóźniej we wrześniu.

Pomnik papieski stanął na placu przy Katedrze św.
Apostołów Piotra i Pawła. Papieża Polaka upamiętnia
stylizowane wyobrażenie gołębicy dotykającej jednym skrzydłem mapy Polski z zaznaczonymi trzema miastami: Gdańskiem, Warszawą i Gliwicami. Monument odsłonięto w ramach
obchodów 10 rocznicy papieskiej wizyty w Gliwicach.
Eurowybory. Aż 63,6 proc. głosów zdobyła w Gliwicach
Platforma Obywatelska. PiS uzyskał poparcie zaledwie
17,65 proc. wyborców. Frekwencja w Gliwicach była jedną z
najwyższych w okręgu - w głosowaniu wzięło udział 30,14 proc.
uprawnionych.
Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod referendum w
sprawie odwołania Prezydenta i Rady Miasta. Grupa
Inicjatywna Referendum dla Gliwic ma dwa miesiące na zebranie 16 tysięcy podpisów.
Rzeźba Lwa Śpiącego stanie na skwerze Valenciennes
w bliskim sąsiedztwie przyszłego hotelu Silvia. Mieszkańcy w specjalnej ankiecie wybrali właśnie to miejsce jako
odpowiednie dla rzeźby Teodora Kalidego.
Nowa siedziba Urzędu Miejskiego ma powstać na terenach za placem Piłsudskiego. Na 10 ha powstanie
Centrum Administracji. Magistrat ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania tego obszaru.
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