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Projektowana estakada bêdzie 
równie¿ udogodnieniem dla 
kierowców, którzy jad¹c z 
pó³nocnej czêœci Gliwic do 
centrum miasta stoj¹ teraz              
w gigantycznych korkach. 

DK 88 na odcinku od wêz³a 
przy CH Arena do zjazdu w 
ulicê Toszeck¹ to jeden z kosz-
marów kierowców. Dziury w 
jezdni, nieustaj¹ce roboty dro-
gowe, wydzielony jeden pas 
ruchu i samochody stoj¹ce w 
korkach – to sytuacja dobrze 
znana wiêkszoœci gliwiczan. 

Powody tych proble-
mów s¹ dwa – most 
nad K³odnic¹ i wiadukt 
nad torami kolejowy-
mi. P³yty pomostowe 
obu obiektów s¹ ju¿ 
zniszczone a doraźne 
naprawy nic nie daj¹. 
Potrzebna jest grun-
towna przebudowa. 

To w³aœnie koniecznoœæ prze-
budowy wiaduktu nad tora-
mi wymusi³a niejako budowê 
estakady. Jak siê okaza³o, 
zu¿ytego obiektu nie da siê 

przebudowaæ zamykaj¹c 
go tylko czêœciowo, musi 
on zostaæ ca³kowicie 
wy³¹czony z ruchu. 

£atwo wyobraziæ sobie 
jakie by³yby konsekwen-
cje takiej decyzji – parali¿ 
miasta. Jedyny alternatyw-

ny objazd stanowi³yby bowiem 
ulice Portowa – Jana Œliwki i, 
ju¿ i tak zat³oczona, Toszecka. 
Alternatywna trasa jest wiêc 
niezbêdna. 

Nowa droga ³¹cz¹ca ulicê 

Portow¹ z Perseusza popro-
wadzona zostanie nad koryta-
rzem kolejowym i bêdzie mia³a 
d³ugoœæ 500 metrów. Oprócz 
7-metrowej jezdni o dwóch 
pasach ruchu oraz chodnika, 
przewidziano równie¿ miejsce 
na drogê rowerow¹. 

Fatalne warunki przejazdu w 
okolicach wiaduktu na DK 88 
nie skoñcz¹ siê jednak szybko. 
Prace nad budow¹ estakady 
potrwaj¹ prawdopodobnie do 
koñca 2011 roku. Dopiero po 
jej ukoñczeniu rozpocznie siê 

przebudowa wiaduktu, która 
kosztowaæ bêdzie ok. 25 mln. 
z³. 
 
Drugi z obiektów – most nad 
K³odnic¹ równie¿ jest w trak-
cie niekoñcz¹cej siê „napra-
wy”. Znajduje siê on w miejscu 
planowanej Drogowej Trasy 
Œrednicowej, która w³aœnie na 
DK 88 bêdzie koñczy³a swój 
bieg. W zwi¹zku z budow¹ 
DTŒ,  jego przebudowa równie¿ 

zosta³a zaplanowana. Kiedy to 
nastąpi? Choæ wiadomo, że 
DTŒ na pewno powstanie to 
jednak na razie nikt nie potra-
fi podaæ jakiejkolwiek, nawet 
przybli¿onej daty. 

Kierowcy musz¹ wiêc uzbroiæ 
siê w cierpliwoœæ i  jeszcze 
jakiœ czas znosiæ zakorkowan¹ 
„star¹ autostradê” z wci¹¿ pro-
wadzonymi, doraŸnymi pracami 
remontowymi.

Nowa droga odkorkuje „starą autostradę”?
W przysz³ym roku rozpocznie siê budowa estakady nad torami 
kolejowymi, która po³¹czy ul. Portow¹ z ul. Perseusza. Dziêki 
nowej drodze mo¿liwa bêdzie przebudowa wiaduktu na Drodze 
Krajowej 88, który ju¿ od lat jest w bardzo z³ym stanie. 

Kilka dni temu zakończyły 
się prace przy przebudowie 
skweru Doncaster 
(za Urzędem Miejskim).  


