
Wieliczka zmienia się w wielki plac budowy 

INWESTYCJE. W mieście ruszyła budowa kanalizacji. 

Związane z tym utrudnienia w ruchu potrwają przez rok. 

Największych perypetii trzeba spodziewać się w centrum. 

 

Odnośnie zasad bezpieczeństwa na placu budowy przeszkolono prawie 500 uczniów 

wielickiej "trójki" FOT. ARCHIWUM 

JOLANTA BIAŁEK 

Sanitarne przedsięwzięcie zainaugurowano na ulicach Boguckiej i Narutowicza. Fakt 

ten odczuli już kierowcy, bo od tego tygodnia ruch w rejonie skrzyżowania tych traktów 

oraz ul. Piłsudskiego odbywa się wahadłowo. Budowa kanalizacji wystartowała też na 

mniejszych ulicach: św. Barbary, Budkowej, Świerkowej, Grottgera i Konopnickiej. 

To tylko początek. Od 22 kwietnia "wahadło" będzie obowiązywać również na kilkunastu 

innych newralgicznych miejskich trasach.  

Rozkopią całe miasto 

Dembowskiego, Goliana, Kosiby, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Mieszczańska i Mierżączka...  

- Ostatni z tych traktów zostanie na czas prac zamknięty, a na pozostałych ruch będzie 

odbywał się wahadłowo - informuje Marek Kolary, szef Jednostki Realizującej Projekt z 

Funduszu Spójności.  

22 kwietnia ruszy także budowa sanitarnej sieci na ul. Limanowskiego. Czy podczas 

prowadzenia tam robót kierowcy będą mogli korzystać z jednego z najważniejszych miejskich 

traktów, ma być wiadomo za kilka dni. Gmina czeka jeszcze, by firma, która wykona tam 

sanitarne przedsięwzięcie, przedstawiła swe propozycje zmian w organizacji w ruchu.  

Wieliczka będzie wyglądać wkrótce jak wielki plac budowy. Mimo to autobusy mają 

kursować trasami takimi ,jak do tej pory. - Na razie nie planujemy wprowadzać w tym 
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względzie zmian. Będzie trudno, ale MPK ma kursować po mieście tak jak do tej pory - 

zapowiada burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.  

Budowa sanitarnej infrastruktury, dotowanej z Funduszu Spójności powinna zakończyć się w 

marcu 2014 roku. Taki jest plan, ale już dziś brane jest po uwagę, że inwestycja może się 

przeciągnąć.  

- Ten projekt jest bardzo trudny. Podczas prowadzenia prac ziemnych "wychodzą" różne 

rzeczy opóźniające inwestycje. Mieliśmy tego przykład choćby podczas rewitalizacji centrum 

miasta, kiedy konieczne było się wykonanie licznych dodatkowych prac - twierdzi Artur 

Kozioł.  

Budowa bez zagrożeń 

Firma Skanska, która wykona sanitarną sieć w centrum Wieliczki zorganizowała dla uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 3 spotkanie edukacyjne "Bezpieczni w pobliżu budowy". W 

szkoleniu uczestniczyło prawie 500 dzieci.  

- Prace budowlane będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie "trójki". Dlatego 

spotkaliśmy się z uczniami tej szkoły, by uświadomić im zagrożenia związane z budową oraz 

pokazać, jak bezpiecznie poruszać się w pobliżu miejsc, gdzie trwać będą prace. 

Zademonstrowaliśmy dzieciom m.in. znaki ostrzegające, że na dany teren nie wolno 

wchodzić, bo trwa tam budowa - informuje Iwona Walczak, z zespołu ds. komunikacji spółki 

Skanska  

 


