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Oiłtatnio zbu lw ersow ała  
<> I * i 11 i V społeczną w  m ieście 
- mdomość o wypadnięciu z to- 
i iiw tram waju lin ii „4“ na al. 
I 'owal ańców Wielkopolskich w 
pobliżu skrzyżow an ia  z ul. 
Mieszka I. N a  szczęście niko
mu nic się nie stało, ale ruch 
komunikacyjny na Pom orza- 
iii te li był bardzo utrudniony.

7, natury rzeczy padło pyta
nie na ile pasażerowie komu- 
mUncji miejskiej mogą czuć się 
bezpieczni? Specjaliści tw ier
d z i, że mogą. Torow iska 
szczecińskie są stale kontrolo- 
wnno i rem ontowane. M am y 
leli w mieście praw ie 120 k ilo
metrów. Około 30 proc. toro
wa,k wymaga generalnego re 
montu. Główne prace prowa
dzone są na ul. Ilworcowej-No- 
we| Tam przygotowano już to

row isko na p rze jęc ie  ruchu, 
który do tej pory odbywa się 
po u licy W yszyńskiego. U lica 
ta pójdzie lada chw ila do re
montu i tram w aje jadące na 
Basen Górniczy pojadą przez 
Dworcową i nowo zm ontow- 
nym skrętem  w  kierunku M o
stu Długiego.

Modernizacja ulicy Dworco
wej je s t  ju ż  na ukończeniu. 
Poszerza się jezdn ię, dostoso
wuje poziom je j wysokości do 
nowo ułożonego torowiska, po
rządkowane są chodniki. Jak 
się dowiedzieliśm y, w  czerw 
cu ul. W yszyńskiego zostanie 
zam kn ięta , a ruch pójdzie 
przez Dworcową. W arto wspo
mnieć, że początek  rem ontu 
genera lnego  ul. K ardyna ła  
W yszyńsk iego  m oże być po
czątkiem wielu niespodzianek.

Na zdjęciu: Torowiska są na bieżąco konserwowane, co nie znaczy, że jakaś śrubka n 
że się okazać zbyt słaba i tor „puści", co akurat ostatnio zdarzyło się na ał. Powstańc 
Wielkopołskich.

N aloty  alianckie w  1945 roku 
ten kawałek m iasta zrównały 
z ziem ią, a odbudowa prowa
dzona po wojnie nie zawsze l i 
czyła się z tym, co dziś nazywa 
się praw em  budowlanym .
W iadom o -  m ówią o tym  in ży
nierow ie — że podziem ia ulicy 
W yszyńskiego kryją w iele ta 
jemnic. Najbardziej precyzyj
nie opracowane plany m oder
nizacji tej ulicy będą prawdo
podobnie korygowane gdy na 
W yszyńskiego w jadą pierwsze 
spychacze.
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