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R E K L A M A . . . .

R E K L A M A . . . .
GLIWICE. Czy mieszkañcom spodoba siê 
Rynek w szaro-¿ó³tej kolorystyce? Miasto 
chce przebudowaæ ten reprezentacyjny punkt 
miasta. Prace maj¹ ruszyæ w przysz³ym roku. 

Jak wyjaœnia Marek Jarzê- 
bowski, rzecznik prezyden-
ta Gliwic, projekt na razie 
nie bêdzie realizowany. 
Powodem s¹ zaplanowa-
ne prace  modernizacyjne 
w obrêbie Rynku. Remont 
p³yty, wymiana instalacji 
podziemnych oraz wymiana 
nawierzchni jezdni i chod-
ników na ul. Zwyciêstwa i 
Wyszyñskiego oddala wpro-
wadzenie stref p³atnego 
parkowania w mieœcie.

- Remonty by³y w planie, 
natomiast nie by³ znany 
dok³adny mo¿liwy termin ich 
rozpoczêcia. Mam nadziejê, 
¿e rozpocznie siê on w 
miarê szybko a archeolodzy 
niczego interesuj¹cego nie 
znajd¹ pod ziemi¹ – mówi 
Jarzêbowski.

Dlaczego prace na Ryn-
ku maj¹ wp³yw na strefy 
p³atnego parkowania? 
- Docelowo Starówka ma 
zostaæ zamkniêta dla ru-
chu. Oznacza to zakaz 
wjazdu samochodów. Dla 
tych samochodów trze-
ba stworzyæ w okolicy 
inne miejsca parkingowe. 
Wszêdzie, gdzie robione s¹ 
nowe nawierzchnie i chod-
niki, wyznaczane s¹ nowe 
miejsca parkingowe. I tym 
razem te¿ tak bêdzie. Tym 
bardziej, ¿e przesta³ jeŸdziæ 
tramwaj, co daje nam 
wiêksze mo¿liwoœci – twier-
dzi Jarzêbowski.

Z ca³¹ pewnoœci¹ w ci¹gu 
8 najbli¿szych miesiêcy nie 

nale¿y spodziewaæ siê ¿adnych 
decyzji w sprawie wprowadze-
nia odp³atnoœci za parkowanie. 
Miasto nie odstêpuje jednak 
od tego projektu. Specyfikacja 
dotycz¹ca stref p³atnego par-
kowania jest gotowa. Terminy 
s¹ uzale¿nione od tego, czy  
gliwicki Rynek kryje jakieœ ta-
jemnice. Je¿eli pod ziemi¹ nie 
znajdzie siê nic interesuj¹cego 
ze wzglêdów historycznych to 
sprawa zakoñczy siê szybko. 
W przypadku wa¿nego odkry-
cia, budowlañcy bêd¹ musie-
li poczekaæ na zakoñczenie 
dzia³añ archeologów i zwolnie-
nie p³yty Rynku. Na rozpoczêcie 
prac budowlanych zgodê musi 
wydaæ Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków. (nd)

- Idea projektu przebudowy 
nawierzchni Rynku powsta³a 
w wyniku inspiracji zdjêciami 
archiwalnymi z pocz¹tku XX. 

Widaæ na nich brukowane 
drogi i wyraŸnie zaznaczone 
krawê¿nikami pasy chodnika. 
– tak t³umacz¹ swoj¹ wizjê 

nowego Rynku architekci z 
pracowni Venit.

Parkowanie 
na razie bezpłatne
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GLIWICE. Strefy p³atnego parkowania mia³y 
obowi¹zywaæ od stycznia 2010 roku. 
Wiadomo ju¿, ¿e ten termin zostanie 
przesuniêty - prawdopodobnie o 8 miesiêcy.


