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Jak informuje magistrat, za-
kres robót przewiduje m.in. 
likwidację torowiska tramwa-
jowego na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Wybrzeże Armii 
Krajowej do skrzyżowania 
z ul. Prymasa Wyszyńskiego, 
wymianę nawierzchni jezdni 
i chodników, a także szereg 
prac związanych z renowacją 
konstrukcji.

Balustrady znajdu-
jące się na moście, 
z uwagi na ich za-
bytkowy charakter, 
zostaną zachowane 
i odnowione. 
Skarpy w pobliżu obiektu (po 
10 m z każdej strony) – zrekon-
struowane i umocnione kostką 
kamienną.

Kolejny remont

Na nawierzchni wyremontowanego mostu pojawi się asfalt – usłyszeliśmy w Zarządzie Dróg 
Miejskich. Trochę szkoda, remont mógłby być świetną okazją do przynajmniej częściowego 
przywrócenia dawnego wyglądu mostu. Jeszcze w latach 70-tych znajdowała się na nim 
kostka brukowa, może warto, żeby teraz powróciła? 
W ciągle nieokreślonej przyszłości, ulica Zwycięstwa ma być deptakiem. Będziemy chodzić 
po asfalcie? Czy za kilka, najdalej kilkanaście lat, kolejne ekipy będą zdzierać nową na-
wierzchnię, żeby przystosować ten fragment ulicy do standardów ruchu pieszego? 
Zabytkowe balustrady na pewno lepiej komponują się z nawierzchnią kamienną niż rozlanym 
plackiem gładkiej masy bitumicznej. Niech na ten most wróci kostka granitowa. Skoro dało 
się na ulicy Wieczorka, na pewno da się też tutaj. (mf)

A może kostka?

Zmiany w ruchu ulicą dwukierunkową, ul. Wojska 
Polskiego – wyjazd na ul. Zwycię-
stwa będzie możliwy tylko w pra-
wo, a objazd w kierunku dworca 
PKP wytyczono ulicami: Prymasa 
Wyszyńskiego, Berbeckiego, Dol-
nych Wałów do ul. Zwycięstwa.
Planowany termin zakończe-
nia prac – koniec października 
2013 r. 

Poruszanie się samochodem po centrum Gliwic to spore wy-
zwanie. Teraz będzie odrobinę... trudniej. Rozpoczął się bowiem 
remont mostu nad Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa. Obiekt 
czeka naprawa powstałych w wyniku korozji uszkodzeń i zabez-
pieczenie elementów konstrukcji przed dalszą degradacją.

Na czas remontu wprowadzo-
ne zostały zmiany w organiza-
cji ruchu: ul. Zwycięstwa – na 
remontowanym odcinku ruch 
odbywa się wahadłowo.

Ul. Kłodnicka (dotąd jednokie-
runkowa) – na czas robót będzie 


