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Rozbudowany Solaris już otwarty. Parking podziemny do
końca maja za darmo, na placu Kopernika stanie rzeźba
Po rozbudowie Galeria Solaris w Opolu dziś (09.05) została otwarta. W nowej części centrum
handlowego działa już około 30 nowych sklepów, docelowo otwartych będzie 50. Opolanom
udostępniono także parking podziemny, do końca maja można tam parkować za darmo.
Na samym placu Kopernika trwają prace wykończeniowe. Po zakończeniu inwestycji plac zostanie
przekazany miastu i stanie się to jeszcze przed wielkim otwarciem Solarisa, które planuje się na
22 czerwca.
- Kończymy prace nad fontannami, które będą ulokowane po obu stronach placu wzdłuż ławek mówi Paulina Kurdziel-Świeczka z firmy NEPI Rockcastle, która jest właścicielem galerii.
- Nad rampą wjazdową do nowego parkingu jest budynek i na nim jest taki malutki taras
widokowy i tam pojawi się zieleń. Z kolei dwa dni temu na ścieżce prowadzącej na taras pojawiła
się trawa. Dodatkowo na placu pojawi się również rzeźba i jeśli nam się uda, to jej odsłonięcie
planujemy na 22 czerwca. To będzie bardzo duża rzeźba o wysokości 4 metrów - mówi
Kurdziel-Świeczka.
Nowy parking podziemny liczy 302 miejsca, w tym kilkanaście miejsc dla niepełnosprawnych.
Będzie czynny przez całą dobę.
- Do końca maja parking będzie darmowy, potem pojawią się szlabany - dodają przedstawiciele
galerii. - System parkingowy będzie montowany w czerwcu i wtedy zaczniemy pobierać opłaty. Na
pewno nie będą wyższe niż w strefie parkowania miejskiego, cennik jest jeszcze konsultowany z
władzami miasta. Będziemy pobierać bilety, a kasy parkingowe będą zarówno w centrum jak i na
parkingu. Płatności będą realizowane gotówką, kartą jak i Blikiem - mówi Paulina
Kurdziel-Świeczka z NEPI Rockcastle.
O odnowiony plac Kopernika i efekt rozbudowy Solarisa zapytaliśmy Opolan. Opinie są różne.
- Na mnie galeria zrobiła duże wrażenie, strefa gastronomiczna jest fajna. Na placu Kopernika jest
dużo miejsca, jest gdzie usiąść - mówi młody chłopak. - Bardzo mi się podoba, Opole pięknieje z
każdym tygodniem - mówi starszy mieszkaniec Opole. - Plac Kopernika jest fajny, ale nie w
naszym stylu. Betonowi mówię "nie"! W Opolu każdy plac jest w betonie, a to chyba nie o to
chodzi - mówi mieszkanka Opola. - Od początku mi się to nie podobało. Wizualizacja pokazywała
to trochę inaczej, bo z boku było widać ulicę Kośnego, a teraz proszę zobaczyć... ulicy Kośnego
nie ma! - dodaje inny opolanin.

Koszt inwestycji to blisko 100 milionów złotych.

