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Przebudowaal. W,zwolenia
blldzie kontynuowana

- - ...
f oZie do. Szpilala 'Kolejowego

MODERNIZACJA kilkuset- towanlem z ulicami Swl~rczewskle-'- t d
'

k l W . go 1 Malczewskiego do Szpitala Ko-
'we rowego Q cm a a. YZWO- lejov'ego Wybudowana zostanie
lenia zbliza sie powoli ku kon- tam nowa jezdnia, wyremontuje
cowi. W tym.. rok't Komuna1.,ne sit; te! stara. Tramwaje beda sie
P ds '

b
. b6 . poruszaly po wydzielonym ,torowl-

. rze le lorstwo Ro t Inzy- sku. To przedsiewzlecle pociagnie
Inieryjnych wykona jeszcze re- za soba koniecznoSC wyburzfi!nla
mont jezdni i chodnik6wna starego budynku mleszkalne~o sto-

I l h l . " jacego zaraz za skrzyzowantem o-
.Erzy eg y~ U tcach I na pl. Hol raz prawdopodobnie dwóch Innych
FU Pruskiego oraz polaczy al. domów znajdujacych sie po lewej
.Mariana Buczka z ul Matejki. stronie al. Wyzwolenia.
W t 6b . . . d Opracowaniem dokumentac.11zaje

en spos zostame uporza - lo sie Biuro Projektów. Budownic-
kowany uklad drogowy w cen- twa Komunalnego. Inwestor _
trum miasta j przystapi sie do Przedsiebiorstwo Eksploatacji !;>róg
realizacji nast nego eta pu I Mostów - ma nadzieje (my tak-. , . te), te projekt powstanie jeszcze
Wladze miasta zadecyd.:;waly,ze w tym roku. by w przyszlym mot-
bedzie to kolejny fragment al. .na bylo rozpoczac roboty.

IWyzwolenia. MODERNIZACJA al. WYzwo-
\ }'RZEBUDOWA obejmie odclnek lenia zakonczy sie przy Szpila-
fi obecnegOzweien1aprzed skrzy- lu Kolejowym. Da.lszyJej odci-

ne", bedzie w niedalekiej przy-
szloscidroga miejska o drugo-
rzednym znaczeniu, bez linii
tramwajowej. Caly ruch w stro-
ne Niebuszewa zoslanie skiero-
wany w ul. Lubomirskiego. W
tej .chwili jest to waska, bard30
st~'lma ! trudna do ods7ukania
ulIczka.

KONCEPCJA sródmiejskiej arte-
rii w tej czesci miasta, opracowa-
na przez Biuro Studiów I Projek-
tów Rozwoju Przestrzennego Wo-
jewództwa jest bardzo interesuja-
ca. Projektanci przewiduja, ze po
wykonaniu dutego nasypu lagodza
cego spadek jezdni na ut Lubo-
mirskiego, bedzie mozna wprowa-
dzic tu ruch samochodowy i tram-
wajowy. Gruntownie przebudowa-
na ulica polaczy sie dutym wez-
lem komunikacyjnym I ul 1 Ma-

ja. ~ ;'w'; -dotYChCzaSowe zna- wej, "'N'atomT'as"F..dwójlCa" pojedzie
czenie ul. Staszica. Wedlug oma- przez ul. Lubomirskiego prosto w
wlanej koncepcji po jednej stro- kierunku NIebuszewa.
nie bedzie tylko parking dla pocz-_ Jest to oczywiscie krótki sZkic
ty, z drugiej zas ul. Staszica za,- tego, co zmieni sie .w tym rejonie
konczy sie slepo przed Lubomlr- miasta. Dokladne omawianie cale-
sklego. go przedsiewziecia nie ma sensu,

Tramwaje ..3" I nowej linU do gdy~ koncepcji nie wspieraja je-
stoczni beda jeidztly ul. t Maja do szcze tadne decyzje ani te! pro-
skrzy~owanla z ul. Kollataja i da-. jekty techniczne. W tej chwili naj-
lej ul. Dlugosza, która ma stano- wazniejsze jest kontynuowanie
wic przedluzenie nowej al. Wyzwo przebudowy al. Wyzwolenia do
lenia. do Rewolucji Paidzl~rn:iko- Szpitala Kolejowego. (jas)

UL. LUBOMIRSKIEGO zaslanla1q parkany, gdyi wokól trwa budow
wleiowców. Wqska, brukowana uliczka w przyszloAcl stanie sle cze.
Aclq nowoczesnej arterii komunikacyjnej. Foto: Zb. Jodkowski
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