
Rosna dlugf,gm~a9~~e

Kiedytramwajna ul. Kolumba?
Mo-lle:rnizacja komunikacyjnych przepuscic pierwszy tramwa,jprzed

szlaków w Szczecinie przebiega kOllCem tego. ro,ku. Ocz,ywis,cie.
bardzo opo,rnie. Wielu z nas do- pod warunikiem, ze te eleme.nty o.
skona,le jeszcez pamieta, jakie pe- trzymamy s:l.ybko i ha na,sre kon-
rY'petie towarzyszyly przebudowie to wplyna naleznosci za czesc wy-
uol. Matejki i Ma.lczewskiego. Te konanych juz prac. To jest bo-
inwestycje udalo sie jednak szcze- wiem drugi powód ()<póznien. Miej
sliwie zakonczyc. Teraz gruntow- ska ka.sa swieci pustkami, a nasi

I' uej renowacji poddawana jest m. podwyko:nawcy i koo,perauci nie! tn. ul. Kolumba - bardzo w&zna chca czekac i p,rzechodza n'a inne
ul'ica.' bedaca najkrótsza droga do budo,wy.
kilku poteZit1ych zakladów przemy Brak pieniedz,y odc7Juwany jest
slowYch w rejM1'ie Pomorzan i kil takze i na in,nych placach budów.
ku duzych osiedli mieszkanio- W ciagu ostatnich kilku tygodni
wy ch. Pr&ce tam prowad'lone sli- znac7)nie spadlo, tempo prac, a na
ma,cza sie jednak ni.e,ynlilosiernie.ul. Mick,iewicza takze nie widac
Na dodatek wszystko wskazuje na fa,cbowoow. A przeci.e,z sa to dwie
to, ze wbrew o'bietni,oom inwesto- bard.zo wazne trasy komunilkacyj.
rów i wykonawców. tramwaj nie ne miasta! .

pOjed'zieul. Ko,lumba przed kon- - Musielismy macznie zwo,lnic
cem tego roku. . telDiJm pra.c, szczególnie na al. Wo.j

- Ro.boty d,rogowe, czyli przy- ska Po>lsk-iego.- wyjasnil nam
~otowa,nia do ulozenia asfa.Ito,wej Czeslaw' 7;wieroik, zastePca dyrek-
naklad:ki na jedneJ nitce ul. Ko- ton d's. te.chni:cznych Komunalne-
lumba, WYkonalismy dotychcza.s w go Przedsiebi:o'rstwa Ro.bót tnzy-
60 procentach - pOinform-owal nas nieryjnych, glównego wykonawcy
zastl'uca dyrekt~ S-l:C'T-eci~e~obu tych i.nwestycji. - Pr~YC7.yny
~!-edsie.!!i~Tst~ R!!1!.9.tJ.!1~eryi,.sa dwie. Pierws~,. to spore za-
!!,reb, Ju!iIDL Siuba. - Go~iJest le~losci fina.nsowe ze stl'o.ny miej-
z "l1iriiWiskami. 'Wszystkie pra.ce ski ego budzetu: Z/tleglp kwoty. tyl
PT7.YlI"o.to.wawcze zo'staly z,a.ko.n,czo- ko za p.race na al. Wo-J,ska Pol-
ne. ale brakuje bet:Ono>w'Vcb ubt s'kie,!!'o.,siern,ely Juz bli~ko 160 mi-
i pod trlad ÓW, niezbednych do u- Iiolnówzlotych! Podo,bnieprzed-
kladania torowi~k t>Tamwa1o.wvch. stawia sie stan rO?Jliczen za robo-
Opó'i-nienia w dosbwie tych mate- ty na t6,r6wiskach przy ul. Mic-
rialów sa, ,jui .tak duze, Zl' tylko kiewicia. Bez tych pieniedzv nie
WYiatkowo spTzvia:iaca aura mo- mo.zemy kontynuo,wac prac. Dru!!'a
ze iesZC'le sprawic. itZ uda sie nam P'l'zYC7.yna co'razwiekszycb o,póz-

nien to brak niektórych matexia-
lów m. in. betonowych pod'kla-
dów i plyt do budowy torowa,k

Jak sie do.wiedzielismy, wytwa-
rzaniem tycb nies.zc~esnych elemen
tów bl't-o-llowycb zajmu,ie sie spól-
ka "Bed-Bud". dawniej Komunal-
ne Przedsiebiorstwo Produkcji Ma
terialów Budowla.nych, która zada
od kontrahentów naleznosci z gó-
ry i w go,tówce. Tymczasem nasze
firmy komunalne nie moga doko-
nywa.c taki.ch operacji, a ponadto
nie maja pieniedzy, bo. miasto (n6
tabenI' wsp6Iudzia.lowiec spólki),
zalega z wyplata naleznych kwot.
A roboty na ul. Ko,lu.mba, Mickie-
wicza i al. Wojska Pol!lkiego co-
raz bardziej zamie,raja.

A skutki tegO od'czuwa,Jne sa dla
,\">1elu mieszkanców Szczecina. Wy
do,shinie sie z Pogodna do cen-
trrum miasta zabiera bardzo. duzo
czasu, i wymaga cz,esto kilku prze
siadek. Zamkniecie al. Woj.ska Pol
skieg{) spowod-o,walo takze powaz.
nI' perturbacJe w komunikacji
tramwajowej i samochodowej.
Mie!izkancy ul.-Kolumba qhYba' nie
wyobraza,ja. s{)bie ,juz konca ,oka- '
taklizmu";który ich nawiedzil. Na
dodatek wraz z uplywajacym cz,a..
sem ro.sna ceny ma.terialów budo.-
wlanych i kOS'lty robocizny. Za.-
miast co,raz sq;ybciej, mode.rniza-
c.1a wymieni()\t\ych ulic trwa cO'Ta.z
wolniej. A dlugi ro.sna... (win)


