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Nie ma już odwrotu. Pierwsze rozbiórki na ulicy Smolańskiej i w rejonie Nabrzeża
Wieleckiego, a także porządkowanie ogrodów działkowych to pierwsze zwiastuny
ogromnej przebudowy, której kulminacja przed nami. W najbliższą sobotę częściowo
zamknięta dla ruchu zostanie ulica Kolumba. Zmiany dotyczy będą zarówno kierowców
jak pasażerów komunikacji miejskiej

ZMIANY DLA KIEROWCÓW

Planuje się wprowadzenie następujących zmian:

Prowadzenie ruch pojazdów po ul. Kolumba jednokierunkowo w relacji Dąbrowskiego -
> Nowa.
Ruch dwukierunkowy na odcinku od Dąbrowskiego do wjazdu na stację ORLEN
Zamknięcie dla ruchu południowej części jezdni i torowiska tramwajowego w okolicy
skrzyżowania ul. Kolumba z ul. Nadodrzańską (włącznie ze skrzyżowaniem).
Brak możliwości wjazdu w ul.Nadodrzańską. Ruch pojazdów północną stroną jezdni.
Zamknięcie dla ruchu północnej części jezdni i torowiska tramwajowego za skrzyżowaniem z ul. Nadodrzańską do
Dworca PKP. Ruch pojazdów południową stroną jezdni.
Zamknięcie jezdni ul. Kolumba wzdłuż rzeki Odry, jednokierunkowy ruch pojazdów torowiskiem tramwajowym i dalej
jezdnią wzdłuż Dworca PKP do ul. Nowej z brakiem możliwości skrętu w ul. Owocową.
Tymczasowy przystanek autobusowy po południowej stronie jezdni wzdłuż Dworca PKP na istniejących miejscach
postojowych naprzeciwko nowej części budynku dworca. W miejscu istniejących przystanków autobusowych postój
TAXI.
Nakaz skrętu z ul. Owocowej w ul. Nową oraz z ul. Nowej w ul. Owocową.

Wytyczenie objazdów:

dla jadących od Mostu Długiego do Dworca PKP trasą Wyszyńskiego – Brama Portowa – pl. Zwycięstwa – Brama
Portowa – 3 Maja – Owocowa
dla jadących od Mostu Długiego do ul. Kolumba trasą Wyszyńskiego – Brama Portowa – pl. Zwycięstwa – Kopernika –
Narutowicza – Piastów – pl. Szyrockiego - Dąbrowskiego
dla jadących od ul. Kolumba do ul. Energetyków trasą Nowa – Dworcowa – Brama Portowa – Energetyków 

W ramach etapów wykonywane będą prace związane z przebudową układu drogowego:

wzdłuż ul. Smolańskiej od wjazdu na teren sklepu NETTO do zjazdu na drogę wewnętrzną na dz. nr 21/4
wzdłuż ul. Nabrzeże Wieleckie od ul. Wyszyńskiego do ul. Nowej  
Wzdłuż ul. Dworcowej od ul. Nabrzeże Wieleckie do ul. Św. Ducha
Wzdłuż ul. Kolumba od wjazdu na stację ORLEN do ul. Nowej włącznie z rondem pod wiaduktem kolejowym.  
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