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ODCINKI IKARA, SIKORSKIEGO I RÓŻANEJ – PO PRZEBUDOWIE

W Częstochowie realizowane są kolejne inwestycje drogowe, związane z remontem ulic w poszczególnych dzielnicach miasta. Właśnie zakończyły się przebudowy dużych odcinków ulic Ikara na Grabówce, Sikorskiego (Częstochówka-Parkitka) i Różanej na Błesznie. Duża inwestycja trwa również na ulicy Łódzkiej.

Inwestycje realizowane są ze środków na przebudowę dróg lokalnych w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie. Zakończyły się prace remontowe ulic: Ikara i Różanej, praktycznie sfinalizowana jest już także przebudowa ul. Sikorskiego. Ulica Łódzka będzie gotowa w przyszłym roku. Koszt wymienionych zadań to ponad 13 mln zł.

- Cieszymy się z kolejnych efektów programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie, choć mamy świadomość, że niższe dochody oraz zwiększone wydatki samorządu, będące efektem decyzji władz centralnych, mogą istotnie zmniejszyć nasze możliwości zaspokajania potrzeb związanych z budową i remontem dróg lokalnych – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
– Będziemy jednak starać się pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne i tak gospodarować ograniczonym budżetem, by możliwa była kontynuacja inwestycji drogowych w dzielnicach.

W ramach inwestycji gruntowną przebudową objęto ulicę Ikara na odcinku od ul. św. Rocha do ul. Radomskiej. Remontowany fragment o długości około 770 metrów otrzymał nie tylko nową nawierzchnię, ale też kanał deszczowy, technologiczny i nową infrastrukturę przystankową. Wzdłuż jezdni ułożono chodnik oraz wykonano zieleńce. Przebudowa ulicy kosztowała około 4,4 mln zł.

Ulica Sikorskiego została przebudowana na odcinku 400 metrów - od ul. Szajnowicza–Iwanowa do ul. Łódzkiej. Za ponad 2,9 mln zł przebudowano konstrukcję drogi oraz ułożono nową nawierzchnię wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Pojawił się też nowy chodnik, miejsca postojowe oraz zieleńce.

Przebudowa ul. Różanej obejmowała m.in. remont ciągu głównego ulicy o długości 364 metrów oraz wlot w ulice boczne. Szerokość nowej jezdni wynosi 6 metrów. Koszt całości zadania z budżetu własnego MZDiT to 2,66 mln zł (dokumentację zadania zlecono w ramach budżetu obywatelskiego).

W przyszłym roku zakończy się przebudowa ulicy Łódzkiej na odcinku od Ronda 7 Dywizji Piechoty do ul. Poleskiej (odcinek jest wyłączony z ruchu, obowiązuje tam objazd). Koszt tej inwestycji to ponad 3,5 mln zł. Obecnie miasto czeka na określenie wysokości dofinansowania ze środków rządowego programu funduszu drogowego oraz na podpisanie umowy o dofinansowaniu.
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O tych zrealizowanych i trwających pracach drogowych w dzielnicach poinformowano podczas briefingu prasowego zorganizowanego przy wyremontowanej części ulicy Ikara. W spotkaniu obok prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, uczestniczyli m.in. zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu Piotr Kurkowski oraz szef firmy wykonawczej – BUD-MET-u z Truskolasów – Jarosław Kałmuk (firma realizuje także przebudowę ul. Łódzkiej).

Pozostałe aktualności

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

