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W Gliwicach powstanie pierwszy na
Śląsku woonerf

W Gliwicach ma powstać pierwszy na Śląsku woonerf, czyli miejski podwórzec łączący
bezpieczną ulicę ze strefą dla mieszkańców. Na 250-metrowym odcinku ulicy Wieczor-
ka pojawią się miejsca wypoczynku, stojaki na rowery i donice z zielenią. Inwestycja za
500 tys. złotych będzie gotowa na wiosnę.
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W Gliwicach powstanie pierwszy na Śląsku woonerf

Woonerf, czyli rozwiązanie łączące deptak i ulicę, szczególnie popularne jest na zacho-
dzie Europy. Idea tego rozwiązania polega na stworzeniu miejsca bezpiecznego i przy-
jaznego dla pieszych i rowerzystów z uwzględnieniem ruchu samochodowego, który
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W Gliwicach powstanie pierwszy na Śląsku woonerf, czyli miejski podwórzec

Strefa będzie przyjazna dla pieszych, rowerzystów i kierowców

Inwestycja wyceniona na 500 tys. złotych będzie gotowa na wiosnę
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Koniec bloku reklamowego

REKLAMA

jednak zostaje maksymalnie uspokojony poprzez ograniczenie prędkości do 20 km/h.

– Chcemy, żeby przestrzeń miasta
zmieniała się na lepsze – mówił wczoraj
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic,
zapowiadając wprowadzenie tego
rozwiązania – Projekt ma na celu poprawę
jakości życia w mieście, ale ma też
zachęcać do korzystania z alternatywnych
form komunikacji takich jak np. rower,
spacer, czy transport publiczny – dodaje.

Woonerfu w Gliwicach będzie zagospoda-
rowany na odcinku 250 metrów ul. Wie-
czorka od strony ul. Jasnogórskiej oraz na
wysokości al. Korfantego. Na całej długości

ulicy pojawią się donice z drzewami oraz niska zieleń. W kilku miejscach powstaną spe-
cjalne podesty z siedziskami, które mają poszerzyć chodniki. Projekt przebudowy przy-
gotowany został przez firmę Projarch.

– Myślimy o mieście jak o wieloletnim procesie przekształceń. Uważamy, że Gliwice
mają potencjał i są gotowe na takie zmiany. Dlatego ul. Wieczorka zostanie przekształ-
cona w podwórzec, który będzie przestrzenią przyjazną dla wszystkich użytkowników –
mówi Damian Kałdonek, właściciel firmy Projarch.

Projekt zagospodarowania ul. Wieczorka przewiduje ustawienie dwóch typów parkle-
tów: bezpośrednio na nawierzchni chodnika oraz na jezdni. Staną tam ławki, pojedyn-
cze siedziska oraz donice z zielenią. Dla rowerzystów przewidziano miejsca na stojaki, a
dla kierowców miejsca parkingowe.

Przypomnijmy, że kilka lat temu miasto przeprowadziło modernizację ulicy Wieczorka,
nadając jej nowy, reprezentacyjny charakter ze sklepami, kawiarniami i punktami
usługowymi.

Otwarcie przebudowanej ulicy zapowiedziano w marcu przyszłego roku. Inwestycja,
której szacunkowy koszt wynosi ok. 500 tys. złotych, zostanie sfinansowana z miejskie-
go budżetu.

Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dnia? Polub Onet Wiadomości
na Facebooku!
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Tematy: Miasta, Ścieżki rowerowe

(PP)

Źródło: Onet

PAWEŁ PAWLIK
Dziennikarz Onetu

twitter

Charles Manson jest śmiertelnie
chory

Lexus CT w spektakularnej
wyprzedaży!

Adam Hofman: jeśli Kaczyński
będzie premierem, to ostatnim
rządu...

Twoje dziecko często łapie
infekcje?

Jesteś fanem electro? Factory
Floor!

Dziecęcy Nobel - 16-letni doradca
Anny Streżyńskiej nominowany

Napisz komentarz...

 dostarczone przez plistaZOBACZ RÓWNIEŻ

REKLAMA

REKLAMA SPONSOROWANE

Co o tym sądzisz? Wypowiedz się na forum!
 Zobacz aktualne dyskusje!

https://slask.onet.pl/forum/w-gliwicach-powstanie-pierwszy-na-slasku-woonerf,-1466456325,komentuj.html
https://slask.onet.pl/miasta
https://slask.onet.pl/sciezki-rowerowe
http://csr.onet.pl/adclick/CID=141487/CCID=433712/LU=201710131855370676335331/IT=fdcbbda3-c671-4ac5-aea0-c30bc863efae/IP=201711161140031408604391/IV=201711161140031408604391/CS=fa4/NID=1746213/S=WIADOMOSCIREGIONALNE/A=SLASK/SID=onet-ad-flat-player-branding/AT=1510828807/UUID=9886b0292b0c3d118e0466103eaf1691/URL=http://zloty-medal-jakosci.pl/zarabiaj-6-tysiecy-zlotych-tygodniowo/?aid=9635&ac=branding-playera&cid=2d0830c7
http://www.onet.pl/
https://slask.onet.pl/autorzy/pawel-pawlik
https://twitter.com/pawlik_pawel
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/charles-manson-jest-smiertelnie-chory/rswer4r
https://www.lexus-polska.pl/hybrid#rewolucja
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/adam-hofman-jesli-kaczynski-bedzie-premierem-to-ostatnim-rzadu-prawicowego/zbqrhc5
javascript:void(0)
https://www.arte.tv/pl/videos/073990-011-A/factory-floor-festiwal-arte-concert/?xtor=CS3-34-%5Bdesktop%5D-%5BFactoryFloor%5D
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/dziececy-nobel-16-letni-doradca-anny-strezynskiej-nominowany/q4cvsx2
https://www.plista.com/pl
https://slask.onet.pl/forum/w-gliwicach-powstanie-pierwszy-na-slasku-woonerf,-1466456325,komentuj.html
http://wiadomosci.onet.pl/tablica/aktualnosci,1666,tablica.html


Telefony komórkowe Pawilony i altany Zegarki męskie Zegarki damskie

Sprawdź » Sprawdź » Sprawdź » Sprawdź »

O firmie  | Prywatność  | Reklama  | Praca w Onecie  | Mapa serwisu  © 2017 Grupa Onet.pl S.A. - Developed by DreamLab

http://csr.onet.pl/adclick/CID=122866/CCID=285720/CADD=fa4,127740,285479/CT=str/AT=1510828804/UUID=cf4aff14af1c38228c553acc653b7f81/URL=https://www.skapiec.pl/cat/200-telefony-komorkowe.html?utm_source=onet&utm_medium=cpc&utm_term=200-Telefony-komorkowe&utm_campaign=OnetWidgetB2C-SKAPIEC_NEW_WIADOMOSCI_REGIONAL
http://csr.onet.pl/adclick/CID=122866/CCID=285720/CADD=fa4,127740,317942/CT=str/AT=1510828804/UUID=3d9ef67d55c23a6590625e7d02ce6e8b/URL=https://www.skapiec.pl/cat/423-pawilony-altany.html?utm_source=onet&utm_medium=cpc&utm_term=423-pawilony-altany&utm_campaign=OnetWidgetB2C-SKAPIEC_NEW_WIADOMOSCI_REGIONAL
http://csr.onet.pl/adclick/CID=122866/CCID=285720/CADD=fa4,127740,297909/CT=str/AT=1510828804/UUID=e2275e5335c537538a1e402209b7885f/URL=https://www.skapiec.pl/cat/62-zegarki-meskie.html?utm_source=onet&utm_medium=cpc&utm_term=62-zegarki-meskie&utm_campaign=OnetWidgetB2C-SKAPIEC_NEW_WIADOMOSCI_REGIONAL
http://csr.onet.pl/adclick/CID=122866/CCID=285720/CADD=fa4,127740,285481/CT=str/AT=1510828804/UUID=fbba3e50147239389a45f7cab43fd14e/URL=https://www.skapiec.pl/cat/63-zegarki-damskie.html?utm_source=onet&utm_medium=cpc&utm_term=63-zegarki-damskie&utm_campaign=OnetWidgetB2C-SKAPIEC_NEW_WIADOMOSCI_REGIONAL
https://www.onet.pl/
http://ofirmie.onet.pl/
http://ofirmie.onet.pl/polityka-prywatnosci
http://reklama.onet.pl/
http://ofirmie.onet.pl/0,0,0,PL,aktualne_ogloszenia,oferta.html
https://slask.onet.pl/mapa-serwisu
https://www.dreamlab.pl/

