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Jednym z najmłodszych na-
rzędzi internetowej komuni-
kacji na linii miasto – miesz-
kaniec jest profil Gliwic na
Twitterze.... ➽ str.❹

Gliwice 
aktywne w sieci

W trakcie najbliższych paru
miesięcy robotnicy ukończą
pierwszy etap sztandarowej
miejskiej... ➽ str.➏

Pierwszy odcinek
na ukończeniu

Iluminacja zostanie wyko-
nana w technologii LED
w systemie zmiany kolo-
rów RGB. Oznacza to, że
na co dzień Palmiarnia bę-
dzie podświetlana na zie-
lono, ale w zależności od
potrzeb–kolor będzie moż-
na zmieniać… ➽ str.❺

Palmiarnia
się zazieleni

Gdy w poprzednim tygodniu
media odtrąbiły zakończenie
prac na ul. Dolnych Wałów
wszyscy oczekiwali sprawnego
otwarcia drogi... ➽ str.❺

Dolnych Wałów
otwarta

Największy nakład
w Gliwicach rozdawany do ręki
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Wiadukt na DK88
skończony

Przebudowa wiaduktu przyczyni się
do poprawy stanu bezpieczeństwa
oraz przywrócenia pełnej przejezd-
ności DK88 na gliwickim odcinku.
Ze względu na uszkodzenia droga
na wiadukcie była zwężona z 4 do 2
pasów ruchu przy jednoczesnym
ograniczeniu prędkości do 40 km/h.
Powodowało to znaczne utrudnienia
w ruchu zwłaszcza w godzinach
szczytu. Ponad siedemdziesięcio-
letnia eksploatacja obiektu dopro-
wadziła do zużycia wszystkich ele-
mentów wyposażenia. Zniszczona
nawierzchnia jezdni, pod którą znaj-
dowała się jeszcze bardziej zdewas-
towana płyta pomostu przez długi
czas były nie lada udręką dla kie-

rowców. Nośność wybudowanego
w czasach II wojny światowej obiek-
tu również była niewystarczająca.
Ze względu na rozmiar uszkodzeń
kompleksowy remont był jedynym
rozwiązaniem skutecznie likwidu-
jącym uciążliwości i przywracającym
pełną przydatność.

Prowadzona od grudnia 2012 roku,
przebudowa wiaduktu zakończyła
się w lipcu 2014. W czasie prac wy-
burzono istniejącą płytę pomostową,
wzmocniono stalową konstrukcję
istniejącego obiektu (wspawano po-
nad 200 ton stali), zabezpieczono
antykorozyjnie konstrukcję stalową,
naprawiono fundamenty filarów

i uporządkowano teren pod obiek-
tem. Wybudowano odwodnienie
wiaduktu oraz terenu pod nim,
a także przebudowano przyczółki.
Pod koniec marca 2014r. zabeto-
nowano ostatni segment płyty po-
mostowej, co umożliwiło przystą-
pienie do finalnego etapu wzmoc-
nienia całego wiaduktu. Następnie
realizowano prace wykończeniowe
związane z wykonaniem wyposaże-
nia: montaż dylatacji, wykonanie
izolacji, chodników z gzymsami
i krawężnikami, nawierzchni jezdni,
przebudową dojazdów. 

– W wyniku prowadzonych prac
otrzymaliśmy odnowiony wiadukt
o zwiększonej nośności i pełnej
przydatności użytkowej. Przebu-
dowa ośmioprzęsłowego, 240 met-
rowego wiaduktu z powodu rodzaju
i charakteru prac oraz otoczenia
obiektu od początku była zadaniem
trudnym technicznie – komentuje
rzecznik ZDM. Pod wiaduktem prze-
biega magistralna linia kolejowa co
znacznie utrudniało dostęp do obiek-
tu, a to w znaczący sposób wpłynęło

na harmonogram robót. Brak do-
kumentacji archiwalnej wybudowa-
nego w latach 40 ubiegłego wieku
obiektu oraz brak możliwości wcześ-
niejszego przeprowadzenia wszyst-
kich badań i pomiarów były powo-
dem nieprzewidzianych problemów,
których pokonanie skutkowało
zwiększeniem zakresu prac wzmac-
niających a w efekcie przesunięciem
pierwotnie planowanego terminu
zakończenia przebudowy na lipiec
2014r. 

Ponowne otwarcie obiektu jest uza-
leżnione od postępu prac na budowie
ostatniego odcinka DTŚ. Z kolei Da-
nuta Żak, rzecznik DTŚ zapewnia,
że jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, otwarcia możemy się spo-
dziewać już pod koniec października.
Dokładny termin będzie uzależniony
od przekazania oficjalnego pozwo-
lenia na użytkowanie obiektu. Jed-
nak nic nie wskazuje na to, aby wy-
stąpiły jakieś opóźnienia. Tym sa-
mym już na początku listopada, gli-
wiczanie będą mogli na nowo ko-
rzystać z popularnej DK88. 

nr 85

Prace związane z przebudową wiaduktu w ciągu DK88
zostały zakończone. – Obecnie trwają procedury związane
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. – jak po-
wiedziała nam Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik gliwic-
kiego ZDM. Dodała również, że wiadukt zostanie oddany
do ruchu po zakończeniu budowy mostu nad Kłodnicą
w ciągu DK88, inwestycji realizowanej w ramach budowy
Drogowej Trasy Średnicowej.
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INFORMACJA PODANA Z URZĘDU…

Podstawowym źródłem informacji o mieście jest strona
internetowa Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Dzięki niej
użytkownik ma dostęp do najważniejszych i bieżących
treści związanych z codziennym funkcjonowaniem instytucji
miejskich. To swego rodzaju kompendium wiedzy o Gli-
wicach. Menu strony głównej podzielone jest na zakładki
dedykowane poszczególnym grupom odbiorców. Na stronie
głównej publikowane są aktualności. Redagowane na
bieżąco informacje dotyczą najważniejszych spraw i wy-
darzeń związanych z Gliwicami (zapowiedzi imprez, relacje
z wydarzeń sportowych i kulturalnych). - Samo przekazy-
wanie informacji za pośrednictwem Internetu w obecnych
czasach to już za mało. Informacja musi być podana
ciekawie. Opatrzona zdjęciami. Podana w formie materiału
filmowego. Staramy się, by przekaz był atrakcyjny graficznie
i jak najbardziej czytelny. By informacja skutecznie dotarła
do odbiorcy musi być napisana przystępnym językiem –
prostym, ale nie banalnym – mówi Krystian Tomala, za-
stępca prezydenta Gliwic. W prestiżowym rankingu Pisma
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” witryna www.gli-
wice.eu znalazła się wśród 20 najlepszych internetowych
serwisów samorządowych spośród aż 400 w całej Polsce.
W kategorii „najlepszy językowo serwis urzędowy” zajęła
2. miejsce w skali kraju, wyprzedzając m.in. stronę inter-
netową Krakowa. Strona internetowa gliwickiego magistratu
– co warto podkreślić – jest dostępna w aż 5 wersjach ję-
zykowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej,
rosyjskiej) oraz w tzw. wysokim kontraście dla osób nie-
dowidzących. Jest czytelna i intuicyjna. W przyszłości
jednak będzie rozbudowana i ciągle ulepszana. 

A TY… LUBISZ TO?

Gliwice mają również aktywny profil na Facebooku. Dzięki
temu informacje publikowane na oficjalnej stronie dodat-
kowo docierają do tysięcy użytkowników korzystających z
tego bijącego rekordy popularności portalu społeczno-
ściowego. Publikowane na Facebooku informacje opatrzone
są dodatkowym komentarzem, zazwyczaj mniej oficjalnym
ze względu na specyfikę portalu. Oficjalny profil Gliwic na
FB wykorzystywany jest również do przeprowadzania kon-
kursów oraz publikowania galerii zdjęć. To doskonałe na-
rzędzie do wymiany informacji na linii: użytkownik –
miasto. Każdego dnia na gliwickim profilu publikowanych
jest od kilku do kilkunastu informacji dotyczących spraw
ważnych dla miasta i jego mieszkańców. 

GLIWICE „ĆWIERKAJĄ”
NA TWITTERZE…

Jednym z najmłodszych narzędzi internetowej komunikacji
na linii miasto – mieszkaniec jest profil Gliwic na Twitterze.
Forma przekazywanych za pośrednictwem Twittera in-
formacji jest nieco inna. Krótkie, maksymalnie 140-znakowe

komunikaty dotyczą głównie bieżących wydarzeń, które
dzieją się w mieście (utrudnienia drogowe, wyniki sportowe,
zapowiedzi imprez). Twitter, podobnie jak Facebook
stwarza również możliwość, by każdy mieszkaniec mógł
przyczynić się do promocji Gliwic poprzez udostępnianie
informacji na temat danej sprawy swoim znajomym. 

JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ…

Uzupełnieniem przekazu informacyjno – promocyjnego
jest obecność miasta Gliwice w portalu YouTube. Kanał
GliwiceTV zawiera prawie 300 filmów i klipów. Od kilku
miesięcy Gliwice mają także własny profil w portalu Pin-
terest. Jest to serwis społecznościowy przeznaczony do
kolekcjonowania i porządkowania zebranych materiałów
wizualnych. Dzięki niemu także użytkownicy mogą ak-
tywnie włączyć się w kreowanie wizerunku Gliwic w glo-
balnej sieci.

P R O M O C J Anr 85

GLIWICE
AKTYWNE
W SIECI

Mieszkańcy Gliwic mają ułatwiony dostęp do informacji publikowanych
w Internecie. Od lat Urząd Miejski w Gliwicach prowadzi swoją stronę in-
ternetową — www.gliwice.eu. Miasto jest obecne również w mediach
społecznościowych – na Facebooku, Twitterze i w portalach: YouTube
oraz Pinterest.
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Gdy w poprzednim tygodniu
media odtrąbiły zakończenie
prac na ul. Dolnych Wałów
wszyscy oczekiwali spraw-
nego otwarcia drogi. Nie-
stety, gdy tylko robotnicy
zebrali sprzęt, na miejscu
rozpoczęło się oznaczenie
usterek w ramach procedury
końcowego odbioru. Poma-
rańczowa farba znaczyła
uszkodzone lub nierówne
elementy nawierzchni. Na-
stępnego dnia robotnicy
przystąpili do naprawy ubyt-
ków. Na szczęście prace
trwały krótko i droga dołą-
czyła do grona wyremonto-

wanych ulic gliwickiej Sta-
rówki. Organizacja ruchu
na ul. Dolnych Wałów po-
została bez zmian. Ruch tak
jak dotychczas będzie od-
bywał się od ul. Dworcowej
w kierunku Zwycięstwa. Tuż
po otwarciu tymczasowo ze-
zwolono na postój po obu
stronach jezdni. Pomimo
tego kierowcy powinni być
czujni, bowiem od ponie-
działku po prawej stronie
przywrócono postój taksó-
wek, który do tej pory musiał
zostać przeniesiony na ul.
Zwycięstwa.

I
luminacja zostanie wykonana w technologii LED w systemie
zmiany kolorów RGB. Oznacza to, że na co dzień Palmiarnia
będzie podświetlana na zielono, ale w zależności od potrzeb
– kolor będzie można zmieniać. Szacuje się, że w ciągu

roku iluminacja pracować będzie około 2 tys. godzin. Na elewacji
budynku pojawi się także efektowny neon z napisem „Palmiarnia”
o wymiarach 20x4 m.

Dekoracyjne oświetlenie nie będzie negatywnie wpływało na
rośliny oraz zwierzęta żyjące wewnątrz Palmiarni. – Braliśmy
udział w tworzeniu koncepcji oświetlenia, projektanci konsul-
towali się z nami, dlatego jesteśmy spokojni o nasze eksponaty
– mówi Barbara Trzebińska, zastępca kierownika Palmiarni.
Podświetlonej elewacji nie będą zasłaniały ekrany dźwiękochłonne,
które mają być przezroczyste. Miejski Zarząd Usług Komunalnych
podpisał umowę z firmą, która wykona oświetlenie. Jeżeli
wszystko pójdzie zgodnie z planem – Palmiarnia w nowej
odsłonie zaprezentuje się jeszcze w tym roku.

Szosa prowadząca z Sośnicy do centrum Gliwic
była jedną z najdłuższych dróg rowerowych
w mieście. Ta rozpoczynająca się w lesie przy
granicy z Zabrzem została kompletnie znisz-
czona w trakcie budowy DTŚ i autostrady A1.
Najgorzej prezentował się odcinek na wysokości
estakady w okolicy gliwickiej giełdy samo-
chodowej. Ścieżka, która prowadziła tuż obok
stawu „Cegielnia” praktycznie przestała istnieć.
Wszechobecne dziury i błoto uniemożliwiały
swobodny przejazd. 

Rowerzyści cenili sobie tę alternatywną drogę
ze względu na ciszę, brak intensywnego ruchu
drogowego i całkiem ładne widoki. Na szczęście
władze miasta zauważyły problem
i zleciły przeprowadzenie dokumentacji pro-
jektowej i wykonawczej, która posłuży do
stworzenia nowej drogi rowerowej. Trasa
nr 3 będzie przebiegać w sąsiedztwie nastę-
pujących lokalizacji: Urząd Miejski Gliwice –
Politechnika Śląska – Hala sportowa Gliwice
– Giełda Samochodowa – Sośnica Osiedle
Żeromskiego – Sośnica ul. Wschodnia do gra-
nicy z Zabrzem.

Jej łączna długość ma wynosić 7,44 km,
w tym około 2,13 km nowych fragmen-
tów oraz 4,14 dróg zmodernizowanych.

Powstanie ścieżki wpisuje się w koncepcję pro-
jektową rozbudowy całej sieci tras rowerowych.
Przygotowane dokumenty zostaną dokładnie
przeanalizowane przez Zarząd Dróg Miejskich
oraz wydział ruchu drogowego Komendy Miej-
skiej Policji. Te dwie instytucje wydadzą ew.
akceptację na przyjęcie projektu.

Ulica Dolnych Wałów
otwarta!

Palmiarnia
się zazieleni...

Nowa droga z Sośnicy 
do centrum

W Gliwicach realizowany jest projekt kom-
pleksowej koncepcji oświetlenia miasta.
Palmiarnia będzie pierwszym budynkiem,
który otrzyma nową oprawę świetlną.
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P
o uroczystym otwarciu
zabrzańskiego odcinka
Drogowej Trasy Średni-
cowej, przyszedł czas na

Gliwice. W trakcie najbliższych
paru miesięcy robotnicy ukończą
pierwszy etap sztandarowej miej-
skiej inwestycji – budowy odcinka
G1. Fragment ciągnący się od gra-
nic Sośnicy aż do ul. Kujawskiej
będzie oddany do użytku jesienią
tego roku. Marian Cieślak, kie-
rownik robót zaznaczył, że do fi-
nału postało zaledwie kilka ele-
mentów. – Prace przebiegają
zgodnie z planem i  założeniami.

Wykonaliśmy już około 93% ca-
łości robót i wkroczyliśmy do
etapu wykańczania inwestycji
– dodaje. Projekt drogi zakłada
możliwość wjazdu na autostradę
A1, co znacząco rozwinie potencjał
inwestycyjny miasta. 

Dokładnie za rok, powinniśmy
już szykować się na huczne otwar-
cie fragmentu G2. Wielu miesz-
kańców zastanawiało się czy przej-
ściowe problemy związane z fi-
nansowaniem DTŚ wpłyną na
postęp prac. Niektóre media prze-
konywały, że komplikacje dopro-

wadzą do nieuchronnych opóź-
nień, za które zapłacą sami gli-
wiczanie. Na szczęście sprawne
negocjacje znalazły swój szczę-
śliwy finał. Wykonawca, który
w czasie nieplanowanego prze-
stoju musiał spowolnić budowę,
obecnie pracuje pełną parą. Jak
zapewniała nas Danuta Żak,
rzecznik DTŚ prace trwają na
wszystkich możliwych frontach.
Na szczęście całe zamieszanie
praktycznie nie wpłynęło na ter-
minowość inwestycji. Prace po-
stępują zgodnie z harmonogra-
mem a oddanie do użytku odcinka

G2 zaplanowane na koniec wrześ-
nia 2015 roku jest niezagrożone.
To doskonała wiadomość, szcze-
gólnie, że niektóre ograniczenia
związane z budową są dla miesz-
kańców dość uciążliwe. Jednak
korzyści jakie zyskają nie tylko
gliwiczanie, ale również cały re-
gion z pewnością zrekompensują
utrudnienia. 
— Gliwice ogromnie na tym sko-
rzystają – argumentuje prezydent
Zygmunt Frankiewicz. –To jest
doskonałe uzasadnienie dla po-
noszonego ryzyka, licznych kło-
potów i uciążliwości dla miesz-

kańców miasta. Te występujące
do tej pory związane m.in. z za-
mykaniem ulic mogą się w naj-
bliższym czasie zwiększyć. Stra-
ciliśmy dwa ważne miesiące, któ-
re teraz trzeba będzie nadrobić.
Dlatego nie będziemy mogli or-
ganizować ruchu tak, aby
w miarę wygodnie jeździło się
po Gliwicach. – dodaje prezydent.
Musimy uzbroić się w cierpliwość
i dokładnie obserwować zmiany
w organizacji ruchu, szczególnie,
że już niedługo będziemy mogli
cieszyć się rozwiniętą infrastruk-
turą drogową.

Pierwszy odcinek gliwickiej DTŚ
już na ukończeniu

nr 86
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Bankiet, impreza firmowa, charyta-

tywna, plenerowa, wesele, koncert.

Każdy z tych eventów bez wyjątko-

wej oprawy artystycznej i należytej

organizacji staje się jedynie prze-

ciętnym wydarzeniem, które szyb-

ko odchodzi w zapomnienie.

Co zrobić, by było inaczej, aby każ-

da z tych imprez stała się wyjątko-

wa i oryginalna? Dekoracja świat-

łem, niezwykły wystrój wnętrza,

doświadczony konferansjer czy dj

w połączeniu z pasją i profesjona-

lizmem to gwarancja niepowta-

rzalnego klimatu oraz niezapom-

nianych wrażeń.

Te i inne atrakcje znajdują się

w szerokiej ofercie firmy Event360.

Jej specjalnością jest komplekso-

wa organizacja i obsługa wszelkie-

go rodzaju imprez. Firma posiada

najwyższej jakości sprzęt, zaplecze

techniczne oraz wykwalifikowany

zespół młodych ludzi, których

działania cechuje indywidualne

podejście do  każdego z powierzo-

nych im projektów.

Event360 szczyci się nienaganną

reputacją wśród swoich partnerów

biznesowych, współpracowników

oraz klientów. Dodatkowo firma

oferuje wypożyczalnię sprzętu na-

głośnieniowego, oświetleniowego,

scenicznego.

Szczegółowe informacje znajdują

się na stronie:

www.event360.com.pl

www.event360.com.pl

event360
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HOROSKOP

 Baran 21.03-20.04
Zadanie powierzone ci w tym ty-
godniu będzie wymagało ogrom-
nego skupienia. Sam musisz dojść
do sedna sprawy. W twoim kręgu
zawodowym jesteś jedyną kom-
petentną osobą. 

 Byk 21.04-20.05
Mniej stresu, więcej odpoczynku.
To najlepsze lekarstwo na Twoje
bolączki. Ciągłe napięcie i wygó-
rowane wymagania będą powo-
dować u Ciebie spore nerwy.

 Bliźnięta 21.05-21.06
Już przekraczając próg swojej pracy
poczujesz nerwową atmosferę. Całe
zamieszanie będzie związane z za-
powiadanymi zmianami.

 Rak 22.06-22.07
W krytycznym momencie ktoś po-
może Ci w pracy. Dzięki temu tym
razem nie polegniesz na swoim
posterunku. To poprawi również
sytuację w domu.

 Lew 23.07-23.08
W tym tygodniu w końcu wyczujesz
grunt pod nogami. Stabilizacja bę-
dzie postępować we wszystkich
dziedzinach życia poczynając na
rodzinie, kończąc na szkole lub
pracy.

 Panna 24.08-22.09
W tym tygodniu szef zaserwuje ci
sporo obowiązków. Możesz być
pod presją czasu. Zadania będą
obwarowane terminami. Niestety
dość krótkimi.

Waga 23.09-23.10
Tym razem nic i nikt nie zdoła
wyprowadzić Cię z równowagi.
Niezależnie od natłoku obowiązków
będziesz miała wszystko pod kon-
trolą.

 Skorpion 24.10-22.11
Jesteś na dobrej drodze do szczę-
ścia i rozwoju. Wrzesień rozbudzi
w Tobie ambitne plany i chęć do
działania. Pamiętaj, aby konsek-
wentnie trzymać się wyznaczonego
planu.

 Strzelec 23.11-21.12
Tęsknota za upalnym latem i dłu-
gimi urlopami zadziała na Twoją
motywację. Nawet najdrobniejsze
zadania będą sprawiać Ci trudności.
Musisz wrócić do rzeczywistości.

 Koziorożec 22.12-20.01
Spróbuj wprowadzić w swoje życie
odrobinę optymizmu. Ciągłe nerwy
i strach przed nieznanym z pew-
nością nie ułatwiają Ci codziennych
obowiązków.

Wodnik     21.01-19.02
Na własnych kościach poczujesz
zbliżającą się jesień. Zmiany tem-
peratur znacząco osłabią Twoją
odporność co z osłabieniem może
wsadzić Cię na długo do łóżka.

 Ryby 20.02-20.03
Wraz z nadejściem września po-
czujesz całkiem nową energię do
działania. To zwiastuje całkiem
nowe przedsięwzięcia i perspek-
tywy rozwoju.
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