
Tor przeszkód na ul. Jana z Koln,a

!Iieprz,gotowanalUod~rnizacia
KAi:DA nasza wizyta na przebu- budowy projektant trzykrotnie PRZEDSTA WIONE nam maLeria-

dowywanej ul. Jana z Kolna kon- zmienial tzw. rzedne wysokosciowe. II' .pozWalaja na stwierdzenie, ze
czyla sie krytycznymi zapiskami Do 6 bm. brakowalo dokunientacji maniy do Cqnlen'"z es.' <;, "....
w redakcyjnym dzienniku budowy. na... rozbiórke stacji CPN i de- na nie przygotowana do realizacji
Dlugieprzesto.ie n'eli-czD"O:O 'lre.sz- cyzji w tej sprawie. W projekcie inwestycja miejska. W dodatku in-
la sprzetu, kilku robotnik6", ogól- nie za.znaczono tez, gdzie ma byc westycja bardzo wazna, która ze
nI' balagan .::... to wszystko prawie ulozona trylinlfa. a gdzie chodnik wzgledu na znaczne utrudnienia w
od póltora miesiaca ."I'lada -i', "'1 z plyt .betonowych Na przeszko- komunikacji powinna trwac jak
obraz modernizacji. W idOk
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to nie- dzie stanely n~wet. takie d
.
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obiaZgi najkrócej. Az sie wierzyc nie chce,
zbyt pochlebny dla wykonawców jak brak zez ole ia na wycieci~ ze dopiero w miesiac po jej rozpo-
i. w dodatku. nie zaJlowiada rych- dwóch drzew i t e plansza zbior- czeciu' zainteresowane przedsiebior-
lego- zakonczenia przebudowy. cza nie zostala polorowana. stwa zorientowaly sie w n;edasleo-

. . Natomiast podwykonawca - na]osciach dQkumentacji, w brakach
PRZED kilkoma dniami otl'zyma- S7C7e-cin~xie Przed5iGh'o ~.'.ro 10- i p.r'7.es7.-koda~h U"iC)},,).;l.';...;;\ 't

lismy pismo od generalnego wyko- stalacji Sanitarnych 1 Elektrycz- rozwini'ecie pelnego frontu robót.
nawcy _ Komunalnego Pr~cd:ie- nvch ~ z~lo:;il 1:~ l1\V[!~ r1O:: CZ~(.,.('~ Oha\viamv sie tr>;.. 71? \\.y.q" '''''e
blorstwa Robi>t In'\y"i"r""""'" "'y- dokumentacji. Brakuje. tam sche- tzw. cykJi dyrektywnych je.t 1'11-
jasniajace taki stan rzeczy. Oka- matu kabli dla oswietlenia znakóW czym innym, jak zapobiegliwoscia
zuje sie,. ze slimacze tempo zosta- dro~owych i lokal'r8('ii 1X("1 ."".,. inwestorów i wykonawcóW. spodzie-
lospowodowane przede wszystkim kóW nie ma tez opracowania tech- wajacych sie te'!o rorlza'u prze.z-
brakiem kompletnej dokumentacji nologii u,tawiania' slupów trakcyj- kM!.
prOjektowo - kosztorysowej, która ]lo-oswietleniowych.
Doza tym m~ \~:-i:,}~,\V3rl : .10.:'_-., Na wspomniane.1 n'aradzle Biuro
rek. W tej tez sprawie 6 sierpnia Studiów i' projektów Rozwoju Przp
((n'::-''7~~tf'o t ~{ D/v".''')'''' Ol"p).,,'(t ~jp strzennego WOjewództwa zobowja-
s.potkanie przedstawicieli Inwe.tora. zajo ,ie uzupelnic i poprawic do-
biura projektów i wykonawców. kumentacje do 20 ,ierpnia br. KPRl

I Uwa'n~ l,,',' ""0 ,,,,otoko' q z t~' ~". zwrócilo ':~Ie tez Z prosba do in-
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rady doslownie jezy wlos na glo-' we"tora (MPK) o interwencie u
wie. wladz mieisklch, które z kojel ma-
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sie dwunasto- .ia . snowodowac ro?nocz~cle ro~ót

-ma (!\ powodami. d1a których mo- o:»lowyC'h przez PRK-15 i r.obót t,.-
c'1ernizacja przebieg'a tak, a nie 'p.kornm;;kaCy.inyc11 nrzez Urzad

IInaczeJ, Oto np. juz W czasie prz~- Telefonow Miejscowych.

Jak na razie bnt~Alia o cza~' na
ul. .Jana z Kolna zo"tala przegra-
na. Wykonawcy przebudowy maia
jednf\k ~zanf:e Doprawy i zer:w;1nia
Z dotYChcza,owymi niechlubny!'ni
prakty!>ami. Szczecinianom zale:>y;.
bv mc:1err-n17~~:~ ?o:::I'~h .\ ;o ~a
5ak- naj5zyhciei.. M:1my wiec TJt1.fl?ie-
j~. ze zn~jdzie to wre~z{'ie zro,-:u-
mienie w KPR1 jak i w~ród przed-
q:(Vh1(\rC';h~ v'-:"'C\J '.,..'lla,c-y'!Ch ....
neralnym wykonawca. -(jas~


