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GLIWICE

DTŚ wymusi
zamknięcie ulic

Zobacz ten
materiał TV
na swoim
smartfonie
Wystarczy do widocznego
obok kodu przyłożyć smartfon z dostępem do internetu i czytnikiem kodów QR

Kierowców czekają spore
utrudnienia. Już 18 marca
zamknięty dla ruchu
zostanie fragment ulicy
Portowej

Znany jest już harmonogram prac oraz objazdy, jakimi
będą się poruszać zmotoryzowani gliwiczanie na czas
trwania robót przy budowie Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Niestety, kierowcy muszą przygotować się na spore, długotrwałe utrudnienia. Niektóre
z ulic zamknięte zostaną na prawie 2 lata!
Pierwsze istotne zmiany w ruchu, wprowadzone zostaną już
w marcu. Największe
utrudnienia
czekają
nas w miejscu, gdzie
przebiegać
będzie
śródmiejski odcinek DTŚ, czyli
G2.

lizacyjnych, gazowych,
kabli elektroenergetycznych, teletechniczncyh.
W zasadzie wszystko,
co jest w ziemi, musi
zostać przebudowane –
mówi Maciej Tomczak.
Przed wykonawcami stoją prawdziwe wyzwania inżynieryjne. Największym z nich jest
budowa tunelu.

– Planowane jest zamknięcie
ul. Konarskiego, oczywiście
z przeprowadzeniem objazdów; ul. Dubois oraz ul. Portowej wraz z obiektem w ciągu
DK 88 – tłumaczy Maciej Tomczak, inżynier kontraktu DTŚ
na odcinku G2.

– Tunel będzie miał długość
ok. 490 metrów, będzie przebiegał pod ulicami Zwycięstwa
oraz Dworcową. Dużym obiektem jest również estakada
w rejonie ul. Królewskiej Tamy,
która będzie miała długość ok.
550 metrów. W sumie, na
kontrakcie będziemy mieli 14
obiektów inżynieryjnych – mostów, wiaduktów, kładek – dodaje Maciej Tomczak.

Prace na odcinku G2 rozpoczęto w styczniu i już dziś wiele
miejsc w centrum miasta jest
nie do poznania.
– W tej chwili realizowane są
wycinki, które planujemy wykonać do końca lutego, a także wyburzenia. W ostatnim
okresie wykonano przekopy
kontrolne, w celu lokalizacji
istniejącego uzbrojenia terenu, a także uzupełniające
badania geotechniczne – wyjaśnia Maciej Tomczak
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PLANOWANE
ZAMKNIĘCIA
ULIC I WYTYCZONE
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– Ulica Kujawska (od skrzyżowania z ul. Błonie na odcinku 500 m w stronę centrum
miasta). Objazd w obu kierunkach ruchu dla relacji Gliwice
– Zabrze zostanie poprowadzony ulicami: Błonie, Pocztową, Rymera i Dolną.
Planowany termin zakończenia robót i przywrócenia przejazdu ul. Kujawską – 15 grudnia 2013 r.
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8 KWIETNIA ZAMKNIĘTA
DLA RUCHU ZOSTANIE:
– Ulica Fredry (na całej długości).
W tym przypadku nie było konieczne wyznaczenie objazdu.
Mieszkańcy będą mieli zapewniony dojazd do posesji.
Planowany termin zakończenia
robót i przywrócenia przejazdu
ul. Fredry – listopad 2013 r.
Wszystkie istotne zmiany w organizacji ruchu ujęte w harmonogramie będą wprowadzane
w poniedziałki po porannym
szczycie
komunikacyjnym
(około godziny 10.00).
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– Ulica Konarskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do ul. Piramowicza).
Objazd dla jadących od strony Zabrza i dzielnicy Sośnica
zostanie poprowadzony ulicami: Jagiellońską, Dworcową,
Strzody i Wrocławską. Natomiast dla jadących z centrum
Gliwic wyznaczono objazd ulicami: Częstochowską i Jagiellońską.
Planowany termin zakończenia
robót i przywrócenia przejazdu
ul. Konarskiego – 15 grudnia
2013 r.

– Przebudowane zostało całe
przezbrojenie terenu i tory
kolejowe. Realizowana jest
obecnie budowa wiaduktów:
nad torami kolejowymi, nad ul.
Wschodnią i mostu nad rzeką
Kłodnicą, który jednocześnie
przebiega nad autostradą A1.
Wznoszone są też pozostałe
.

11 MARCA ZAMKNIĘTA
DLA RUCHU ZOSTANIE:

R

W czasie zamknięcia, dla ruchu ulicy Portowej zmieni się
rozkład jazdy autobusów oraz
lokalizacje przystanków komunikacji miejskiej.

– Ulicy Portowej (na odcinku
od ul. Jana Śliwki do zjazdu
z DK 88) oraz Drogi Krajowej
nr 88 – Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (nad ulicą Portową).
Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Pionierów, Perseusza, Estakadą Heweliusza,
Portową, Edisona, Łabędzką
i Opla – dla jadących w kierunku Wrocławia;
Okulickiego, Kozielską, Łabędzką, Edisona, Portową,
Estakadą Heweliusza, Perseusza i Pionierów – dla jadących w kierunku Bytomia.
Planowany termin zakończenia robót na ul. Portowej –
lipiec 2014 r., a na Drodze
Krajowej nr 88 – grudzień
2014 r.

18 MARCA PLANOWANE

4 MARCA ZAMKNIĘTE
DLA RUCHU ZOSTANĄ:

Równocześnie roboty trwają na
odcinku G1 prowadzącym od
ul. Kujawskiej do granicy z Zabrzem. Tu prace rozpoczęły się
już w lipcu ubiegłego roku i prowadzi je firma Skanska.

– Mamy tu gęstą sieć uzbrojenia terenu, czyli przed
przystąpieniem do robót zasadniczych musimy wykonać
przezbrojenia, tj. przełożenia
sieci wodociągowych, kanaE

Termin zakończenia
prac na odcinku G1 to
sierpień 2014 roku.

Za budowę odcinka G2 odpowiada konsorcjum Eurovia
Polska S.A. i Bilfinger Berger
Budownictwo S. A. Planowo,
odcinek G2 powinien być gotowy w grudniu 2014 roku.

Gliwicki odcinek G2
Drogowej Trasy Średnicowej jest najbardziej
skomplikowanym fragmentem całej trasy.

R

wiadukty – nad ul. Błonie i nad
ul. Kujawską – wyjaśnia Marian Cieślak, inżynier kontraktu DTŚ na odcinku G1.
Na planowanej trasie G1 konieczne będzie zamknięcie odcinka ul. Kujawskiej.
– 11 marca planujemy zamknąć
ul. Kujawską na odcinku od ul.
Błonie, na długości ok. 300 metrów, w kierunku centrum Gliwic
– mówi Marian Cieślak.

JEST ZAMKNIĘCIE
DLA RUCHU:

W tym przypadku nie było konieczne wyznaczenie objazdu.
Mieszkańcy będą mieli zapewniony dojazd do posesji. Planowany termin zakończenia robót
i przywrócenia przejazdu ul. Dubois – 15 grudnia 2014 r.

– Ulica Dubois (na odcinku od
ul. Zwycięstwa do ul. Sienkiewicza).
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