Budowa Podium ruszy jeszcze w tym roku
W najbliższych tygodniach wszelkie formalności dotyczące rozpoczęcia
budowy hali Podium, powinny zostać zakończone. Prace przy inwestycji wartej prawie 295 milionów zł, mają ruszyć jeszcze w tym roku.
Co prawda drugi przetarg, podobnie jak pierwszy, wyłonił
Polimex-Mostostal jako głównego wykonawcę inwestycji,
jednak wciąż pozostają kwestie administracyjne do rozstrzygnięcia.
- W tej chwili czekamy na zaproszenie do podpisania kon-

traktu, które skieruje do nas
zamawiający.
Najprawdopodobniej nastąpi to jeszcze w
listopadzie bieżącego roku.
Aktualnie trwa kontrola procedury przetargowej przez Urząd
Zamówień Publicznych. To
zwykle zajmuje kilka tygodni
- informuje nas Paweł Szyma-
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Architekci
z Gliwic
wyróżnieni

Gliwicka pracownia Zalewski Architecture Group otrzymała wyróżnienie
podczas siedemnastej
edycji konkursu Architektura Roku Województwa
Śląskiego 2011.
Konkurs przeprowadzony został przez katowicki oddział
Stowarzyszenia Architektów
Polskich. Nagrodzony obiekt
to budynek biurowy FIS-SST
położony w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”.
Wyróżnienie dla gliwickiej pracowni przypadło w kategorii
„Obiekt roku”.

Poniżej prezentujemy pełne uzasadnienie wyboru
przez jury:

„Za skromność i prostotę
z uwagi na niewielki budżet
przeznaczony na inwestycję.

Bryła budynku zawiera wnętrza
skrojone stosownie do potrzeb
funkcjonalnych inwestora.
Klasyczny układ trójtraktu z
centralnym korytarzem i pokojami biurowymi został urozmaicony odmiennym rozwiązaniem strefy wejściowej oraz
wewnętrznego
niewielkiego
patio po zachodniej (frontowej) stronie budynku. Sposób
kształtowania długich (zachodniej i wschodniej) elewacji
budynku przeprowadzono w
sposób konsekwentny, podyktowany zamiarem ochrony
wnętrz obiektu przed nadmiernym i niekorzystnym światłem
słonecznym.
‘Rozsunięcie’ warstw tych elewacji jest znaczne, co ułatwi
przyszłą ich ewentualną obsługę i konserwację”.
(mpp)

częcia niezbędnych
prac przy budowie
hali Podium.

niak, rzecznik prasowy Polimex-Mostostal.

Wszystko wskazuje
na to, że po podpisaniu kontraktu,
wykonawca od razu
przejdzie do rozpoR
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Wiele zależy od warunków
pogodowych, jednak wstępne
prace powinny ruszyć jeszcze
w tym roku, przed nadchodzącą zimą.
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zatrudniania lokalnych podwykonawców przez generalnego
wykonawcę
Polimex-Mostostal, podczas budowy hali widowiskowej Podium.

- Prace rozpoczniemy bezzwłocznie po przekazaniu nam
placu budowy, co jak przewidujemy, nastąpi w ciągu kilku dni
po podpisaniu kontraktu. Planujemy, że jeszcze w tym roku
zorganizujemy plac budowy tj.
wykonamy zaplecze, ogrodzenie itp. Będzie to jednak zależało od tego kiedy podpiszemy kontrakt oraz na ile będą
sprzyjały warunki atmosferyczne – dodaje Szymaniak.

- Naszą praktyką jest zatrudnianie lokalnych firm. W ten
sposób będziemy również
organizować pracę przy realizacji hali Podium – obiecuje
rzecznik prasowy Polimex-Mostostal.

Firmy z Gliwic i okolic na pewno zainteresuje możliwość
.
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Michał Pac Pomarnacki
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