
Prace rozpoczęły się 7 mie-
sięcy temu. Cały plan zakła-
da ich zakończenie w ciągu 5 
lat.  Przebudowane zostaną 
wszystkie uliczki Starego Mia-
sta wraz z Dolnymi i Górnymi 
Wałami. Co do tej pory udało 
się zrobić? 

Jak dotąd pogoda bardzo 
sprzyja robotnikom, dodatnia 
temperatura pozwala na pro-
wadzenie prac nawet teraz, 
w styczniu. - Ziemia nie jest 
jeszcze zmarznięta więc w 
niektórych miejscach można 
prowadzić prace polegające 
na układaniu kostki, w innych 
robimy już wykończeniówkę 
- informuje Mariusz Depta z 
Przedsiębiorstwa Remontów 
Ulic i Mostów. 

Pierwszy etap prac obejmuje 
ulice: Bednarską i Plebańską, 
większość ulicy Grodowej a 
także fragmenty ulic Banko-
wej (od Rynku do ul. Kaczy-
niec) oraz Bytomskiej (od Ryn-
ku do Tkackiej). 

Prawie gotowe są już ulice By-
tomska (od Rynku do Tkackiej) 
i odcinek ul. Grodowej (od ul. 
Krupniczej do Bankowej). Tam 
robotnikom pozostały już tylko 
prace wykończeniowe. 

tu uliczek, mają również arche-
olodzy. - Układ urbanistyczny 
Starego Miasta wpisany jest 
bowiem do rejestru zabytków, 
dlatego podczas realizacji ro-
bót każdą ulicę sprawdzają 
archeolodzy - informuje Urząd  
Miejski. Pole do popisu mieli 
na ul. Plebańskiej i Bednar-
skiej. 
- Na ul. Plebańskiej natrafio-
no na relikty traktu z XIV/XV 
wieku oraz na podwaliny chat 
drewnianych, na ul. Bednar-
skiej odnaleziono nawarstwie-
nia średniowieczne, w tym 

Trwa gruntowna przebudowa uliczek 
starówki. Mieszkańcy mogą już za-
uważyć efekty prac. Trzeba przyznać, 
że te z miejsc, które są już prawie  
gotowe wyglądają naprawdę ładnie. 

standard - zadanie realizowa-
ne jest bowiem kompleksowo 
i wymieniona została cała in-
frastruktura. Podłączono nową 
kanalizację, położono nowe 
ciepłociągi, gazociągi, kable 
energetyczne i telefoniczne. 

Ulice zyskały nową nawierzch-
nię z kostki granitowej. Całość 
wyłożona została kostką gra-
nitową, co ważne, chodniki 
pokryła kostka gładka, która 
nie sprawi problemu pieszym, 
w szczególności paniom cho-
dzącym w butach na obcasie. 
Cieki wodne ułożono z kost-
ki ciemnej, chodniki z nowej 
kostki jasnej, a na ulice po-
wróciła kostka historyczna, 
czyli ta, która była tam przed 
rozpoczęciem prac. Uliczki nie 
tylko zyskują elegancki wygląd, 
ale podnosi się również ich 

i jezdnię, sam wystający kra-
wężnik byłby zbyt niebezpiecz-
ny dla przechodniów i przejeż-
dżających samochodów. Nie 
wiadomo jednak, czy pozwoli-
łaby nam na to pogoda, w każ-
dym momencie może przyjść 
ochłodzenie, dlatego z praca-
mi na ul. Bednarskiej wstrzy-
mamy się do wiosny - informu-
je Mariusz Depta z PRUiM. 

Archeolodzy 
w akcji
Dużo pracy, przy okazji remon-

Na wiosnę ruszy remont ulicy 
Bednarskiej. Będzie wyglądała 
trochę inaczej niż pozostałe: 
- Położony tam zostanie grani-
towy krawężnik. Nie możemy 
rozpocząć prac teraz, bo nie 
będziemy mogli ich przerwać. 
Kładąc krawężnik musieliby-
śmy ułożyć od razu chodnik  

ul. Bytomska

wiele fragmentów ceramiki  
z XIV wieku - wyjaśnia UM.

Co dalej?
W następnej kolejności wy-
remontowane zostaną ulice 
Tkacka, Białej Bramy, Mlecz-
na, Kościelna, Raciborska, 
Krupnicza, Średnia oraz na 
place Mleczny i Inwalidów Wo-
jennych. Całość kosztować ma 
ponad 41 mln zł, a pieniądze 
na ten cel pochodzą z budżetu 
miasta. 
Remont Starówki prowadzi 
konsorcjum składające się z 
Przedsiębiorstwa Remontów 
Ulic i Mostów oraz firmy Szo-
stak i Duda, odpowiedzialnej 
m.in. za remont gliwickiego 
Rynku. (kk)
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Starówce

ul. Grodowa
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Jezdnia - kostka 
historyczna

Przejście dla pieszych

Cieki wodne - kostka 
gładka, ciemna

Chodnik - kostka gładka, 
jasna


