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Rusza remont
gliwickiej Starówki

Mieszkańcom ulic będzie
zapewniony w miarę możliwości dojazd do posesji, a
właścicielom lokali użytkowych możliwość dostarczenia
towarów - takie uspokajające informacje pojawiły się w
ogłoszeniach rozwieszonych
na Starówce.
Koszt całego remontu oszacowano na ponad 41 milionów złotych. Prace prowadzone będą w ramach pierwszego etapu pięcioletniego
projektu.

Całość obejmie
przebudowę nawierzchni (przez
miasto Gliwice)
oraz wymianę
podziemnej infrastruktury technicznej (przez jej
właścicieli).
W obrębie przebudowywanych ulic powstaną granitowe
jezdnie, miejsca postojowe i
chodniki. Istniejące kostki,
które są w dobrym stanie,
będą wykorzystane ponownie. Rozbiórka zostanie wykonana ręcznie – z zachowaniem szczególnej dbałości o
zabytkowe bruki. Pojawią się
nowe włazy studzienek kanalizacyjnych, a także pokrywy
ulicznych skrzynek wodociągowych i gazowych z herbem
Gliwic.

W środę, 1 czerwca rozpocznie się długo
wyczekiwany remont ulic gliwickiej
Starówki. Mieszkańcy i kierowcy muszą
się zatem przygotować na ograniczenia
i zmiany w organizacji ruchu.
Na początku, z ruchu samochodowego wyłączone zostaną fragmenty trzech ulic. Ulica Bankowa na odcinku od
ul. Kaczyniec do Rynku oraz
od Rynku do ul. Tkackiej.
Wraz z postępem prac, ul.
Bankowa zostanie zamknięta
do ul. Pod Murami. Dla tego
odcinka nie będzie objazdu.
Wyłączona zostanie również
ul. Grodowa na odcinku od

ul. Krupniczej do ul. Mlecznej. W trakcie postępu robót,
zamknięcie ul. Grodowej zostanie wydłużone do ul. Bankowej, a następnie do ul. Kaczyniec. Tutaj nie wytyczono
objazdu.
Natomiast ulicą Plebańską
nie pojedziemy na odcinku od
ul. Krótkiej do ul. Średniej.
W trakcie postępu robót,
zamknięcie ul. Plebańskiej
zostanie wydłużone do placu

Wszystkich Świętych. Objazd
ma być poprowadzony przez
plac Inwalidów, ul. Kościelną
i Raciborską.

Konieczny
remont z pewnością oznacza
niestety spore
niewygody.
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Przebudowa nawierzchni ulic
Starówki potrwa pięć lat.
(mpp)
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Nie ma
chętnych
do przeglądu
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