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Mostowa przebudowana
16.09.2010.

ZakoÅ„czyÅ‚a siÄ™ przebudowa ulic Mostowej i Pocztowej w Przedborzu. Koszt inwestycji wyniÃłsÅ‚
ok. 1 300 000 zÅ‚. Gmina otrzymaÅ‚a 50% dofinansowania z MSWiA w ramach &bdquo;Narodowego
Programu Przebudowy DrÃłg Lokalnych&rdquo;.
Prace objÄ™Å‚y ul. MostowÄ… na odcinku od Ronda do osiedla mieszkaniowego oraz caÅ‚Ä… ul.
PocztowÄ…, o Å‚Ä…cznej dÅ‚ugoÅ›ci 873 m. i rozpoczÄ™Å‚y siÄ™ juÅź pod koniec ub. roku.
ZaczÄ™to od robÃłt ziemnych. Najpierw wymieniono rury azbestowe na rury PCV. DziÄ™ki porozumieniu
z ZakÅ‚adem Energetycznym w Radomsku uporzÄ…dkowano sieÄ‡ energetycznÄ… przy ul. Mostowej,
na odcinku od ul. Warszawskiej do osiedla, gdzie wymieniono linie napowietrzne na ziemne i postawiono
15 nowych, stylowych latarni. ZakÅ‚ad pokryÅ‚ wiÄ™kszÄ… czÄ™Å›Ä‡ kosztÃłw tych prac.
W tym roku gruntownie przebudowano ciÄ…gi komunikacyjne na ul. Mostowej, ktÃłra zyskaÅ‚a nowy
wyglÄ…d. Na odcinku od ronda do skrzyÅźowania z ul. PocztowÄ… wymieniono nawierzchniÄ™ na
nowÄ… o podniesionej wytrzymaÅ‚oÅ›ci. NajwiÄ™cej zmian widaÄ‡ na odcinku od ul. Pocztowej do
osiedla mieszkaniowego. Konstrukcja nawierzchni zostaÅ‚a zbudowana od podstaw. PoÅ‚oÅźono nowe
chodniki, wzdÅ‚uÅź ulicy, po obu stronach powstaÅ‚y zatoczki postojowe z kostki brukowej
(rÃłwnolegÅ‚e do jezdni) oraz miejsca parkingowe, a przed ZespoÅ‚em Szkolno-Gimnazjalnym
parking. Przy przedszkolu, w miejscu dawnego parkingu powstaÅ‚a zatoka dla autobusÃłw szkolnych. W
celu poprawy bezpieczeÅ„stwa w ruchu przy szkole zamontowano na jezdni prÃłg zwalniajÄ…cy.
Ustawiono takÅźe nowe oznakowanie ostrzegawcze, zakazu i informacyjne.
&ndash; DziÄ™ki przebudowie ul. Mostowej miasto wzbogaciÅ‚o siÄ™ o wiele niezbÄ™dnych miejsc
parkingowych, ktÃłrych tutaj przy szkole, banku, komisariacie byÅ‚ duÅźy niedostatek i korkowaÅ‚a
nam siÄ™ ulica. Teraz mamy kilkadziesiÄ…t nowych miejsc parkingowych, lepszÄ… przejezdnoÅ›Ä‡
drogi, bezkolizyjnoÅ›Ä‡, nie mÃłwiÄ…c juÅź o nowej jakoÅ›ci nawierzchni, ktÃłrej nie moÅźna
porÃłwnaÄ‡ do tej, ktÃłra byÅ‚a przed remontem. StaÅ‚o siÄ™ to dziÄ™ki dofinansowaniu w ramach
narodowego programu przebudowy drÃłg lokalnych tzw. &bdquo;schetynÃłwek&rdquo;, poÅ‚owÄ™
dofinansowania mieliÅ›my z MSWiA, dziÄ™ki temu moÅźna byÅ‚o realizowaÄ‡ tÄ… inwestycjÄ™,
inaczej gminy nie byÅ‚oby staÄ‡. Teraz oblicze tej ulicy siÄ™ zmieniÅ‚o i jest wizytÃłwkÄ… naszego
miasteczka &ndash; mÃłwi burmistrz Przedborza MiÅ‚osz NaczyÅ„ski. &ndash; Ma byÄ‡ jeszcze
uregulowane parkowanie na czÄ™Å›ci ul. Mostowej od skrzyÅźowania z PocztowÄ… w dÃłÅ‚ i na
Pocztowej, bo jak po obu stronach stojÄ… auta to przejazd jest utrudniony i ma to byÄ‡
uporzÄ…dkowane.
Prace objÄ™Å‚y rÃłwnieÅź ul. PocztowÄ…. Na caÅ‚ej dÅ‚ugoÅ›ci ulicy poÅ‚oÅźono nowÄ…,
wytrzymalszÄ… nawierzchniÄ™. Generalnym wykonawcÄ… robÃłt jest przedsiÄ™biorstwo inÅźynieryjnobudowlane z Piotrkowa Trybunalskiego.
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej ul. Mostowej odbÄ™dzie siÄ™ 24 wrzeÅ›nia i bÄ™dzie
czÄ™Å›ciÄ… obchodÃłw 20-lecia samorzÄ…du terytorialnego.(pg)
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