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Tymczasowy przystanek tramwajowy przy al. Wojska Polskiego (Andrzej Kraśnicki jr) 

Gotowy jest już przejazd przez tory, sygnalizacja dla tramwajów, powstają tymczasowe 
przystanki. W piątek w rejonie węzła Łękno zamknięta zostanie jezdnia al. Wojska Polskiego. 
Z krajobrazu okolicy znikł już przedwojenny dworzec. 
 

Na stacji Łękno ze stojącego tu XIX-wiecznego, niewielkiego dworca pozostały już tylko 
resztki gruzu, drewnianych elementów i dół po fundamencie. Obiekt znikł w ciągu ostatnich 
kilku dni. 

Stacja Łękno przed wyburzeniem Andrzej Kraśnicki jr 

Wyburzony budynek stacji Łękno Andrzej Kraśnicki jr 



W sąsiedztwie wycięto już także część drzew. Do wyburzenia przygotowany jest już też 
wielorodzinny, przedwojenny dom stojący przy al. Wojska Polskiego. Wszystko znika, bo 
stoi na szlaku przebudowanej linii kolejowej. Na kilkusetmetrowym odcinku zostanie 
przesunięta, by zrobić miejsce dla przedłużenia drogowej obwodnicy śródmiejskiej (zwanej 
obecnie oficjalnie Trasą Średnicową). 

Stacja SKM na węźle Łękno Urząd Miasta 

Stacja Łękno przed przebudową Andrzej Kraśnicki jr 

Tu poprowadzone zostaną (w rynnie) tory kolejowe. W głębi budynek przeznaczony do 

wyburzenia Andrzej Kraśnicki jr 

Przygotowania już się zaczęły 

Inwestycja już od piątku spowoduje pierwsze, duże utrudnienia w ruchu dla kierowców. Po 
porannym szczycie zamknięta zostanie część alei Wojska Polskiego. Chodzi o jezdnię w 
kierunku Głębokiego pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Zaleskiego i ul. Marii Curie-
Skłodowskiej. To odcinek 700 metrów. 

Cały ruch w obu kierunkach zostanie przerzucony na jezdnię, która na co dzień prowadzi w 
stronę centrum. To oznacza, że w każdym kierunku do dyspozycji kierowców będzie tylko 
jeden pas ruchu. 

Przygotowania do tej operacji już się rozpoczęły. W pobliżu skrzyżowania z ul. Curie-
Skłodowskiej powstał przejazd przez tory, który umożliwi przejechanie z jezdni na jezdnię. 



Tymczasowy przejazd z jezdni na jezdnię Andrzej Kraśnicki jr 

Zamontowana została także sygnalizacja dla tramwajów (będzie jeszcze dla samochodów), 
której zadaniem będzie regulacja ruchu na przecięciu torów z ruchem aut. 

W sąsiedztwie powstał też już jeden z dwóch tymczasowych przystanków tramwajowych. Te 
położone w sąsiedztwie skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Traugutta zostaną 
zamknięte. 

Tramwaje z priorytetem 

Istotne zmiany zajdą także na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i Zaleskiego. Jadący tą 
ostatnią ulicą od strony przejazdu kolejowego będą mogli jechać na wprost. Dziś 
dopuszczalna jest tu jazda tylko w prawo. Na tym skrzyżowaniu preferowany będzie ruch 
tramwajów. Sygnalizacja otwierająca im przejazd ma być wzbudzana automatycznie, po 
najechaniu kołami na fragment toru z czujnikiem. Warto przypomnieć, że tramwaje linii 1 i 9 
kursujące z zajezdni „Pogodno” (na odcinku do Głębokiego do lutego kursują na razie 
autobusy) na trasie do i z centrum kursują naprzemiennie co sześć minut. 

 


