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Wymuszanie pierwszenstwa, niepo-
trzebny chaos i korki. To codziennosc 
w okolicach przejscia dla pieszych 
przy skrzyzowaniu ul. Gl^bokiej i 
Raabego. Wladze Uniwersytetu Przy-
rodniczego bojq si^ o bezpieczenstwo 
zakowidomagaj^sifbudowykladkinad 
mchliwq ulic^. Sytuacj^ „pogorszylo" 
ostatnio uruchomienie nowego Cen
trum Innowacyjno-Wdrozeniowego 
Nowych Technik i Technologii w Inzy-
nierii Rolniczej przy ul. Q^bokiej 28. 

-Przeniesiono do niego 17 jednostek 
naukowych uczelni. Ruch na przejsciu 
jest jeszcze wi^kszy, bo teraz na zaĵ cia 
do nowegoobiektu musi dojsc kilka ty-
si^q^ osob - alarmuje Henryk Bichta, 
kanclerzUP. 

Ratusz zapewnia, ze zna postulaty 
uczelni, ale na razie zadnego rozwi^za-
nia nie proponuje. - Nie posiadamy do-
kumentacji technicznej budowy takiej 
Madki, a co za tym idzie nie znajduje si^ 
onawnajblizszychplanachinwestycyj-
nych. Jestesmy jednak otwarci na 
wspolprac^ z uniwersytetem, ktora 
miataby na celu popraw^ bezpieczen-
stwapieszychwtymrejonie-zaznacza 
Karol Kieliszek z biuraprasowego UML. 

Na Gt^bokiej studenci dostownie przeciskaj^ si^ pomi^dzy autami 

Jeszcze przed powrotem zakow, ze 
wzgl^du na trwaj^c^ termomoder-
nizacj^ rektoratu UMCS, zamkni^to dla 
przechodniow kladkf nad ul. Sowin-
skiego.Piesiniemieliwyboruikorzystali 
z tamtejszego przejscia dla pieszych, 
przez CO na ulicy tworzyly si^ wi^ksze 
niz zazwyczaj korki. Okazuje si^, ze mia-

sto ma w planach przebudow^ ulicy, 
ktoraznacznieusprawnimchwtymre-
jonie. Przypominamy, ze oprocz kilku 
budynkowUMCS znajduj^ si^ tam aka-
demiki. Ratusz chce, aby naul. Sowin-
skiego pojawily si^ po dwa pasy ruchu 
wkazdymkierunku. Prace zostan^prze-
prowadzone w latach 2014-2015. 

Niebezpiecznie jest rowniez w kam 
pusie Politechniki Lubelskiej przy ul 
Nadbystrzyckiej. Studenci narzekaj; 
nadwa przejscia dla pieszych: nawyso 
kosci Wydziatu Mechanicznego ora: 
w poblizu Wydzialu Elektrotechnik 
i Informatyki. - Piesi musz^ bardzc 
uwazac przechodzqc na drug^ strom 
ulicy, a i tak zdarzaj^ si^ wypadki 
0 problemie wiedz^ wladze miast; 
1 planuj^ przebudow^ ul. Nadbys 
trzyckiej - zapewnia rzecznik PL Iwonj 
Czajkowska-Deneka. 

Nie wiadomo kiedy dokladnie rusz; 
prace, ale pewne jest, ze ich zakres b^ 
dzie ogromny. - Pracownicy nasze 
uczebiibraliudzialwkonsultacjachdo 
tycz^cychkoncepcjiprzebudowy. Naul 
Nadbystrzyckiej na odcinku odul. Zan; 
do skrzyzowaniaulic: Gl^bokiej, Mu 
zycznej i Narutowicza, powstan^ dwi 
pasy ruchu w obydwie strony - wspo 
mina Mieczyslaw Hasiak, kanclerz PI 
Miasto zadbatez oprzygotowaniebez 
piecznychprzejsc dlapieszych. - Dodat 
kowo w trakcie prac robotnicy zajm^ si 
przebudow^ infrastruktury podziem 
nej, glownie kanalizacji deszczowej -
dodaje Hasiak. Dzi^ki temu na ul. Gl? 
bokiej po ulewnych opadach deszczu 
woda b^dzie splywala swobodnie i n; 
jezdni nie powstanie juz wielMe jeziorc 


