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Wokol ronda Lubelsldego Lipca.
Studenci za kawiarni^ na moscie
Mniejsamochodow, nowe
place, skmrki i plaza nad Bystrzyc^ - pokazujemyjak studenci politechniki chcieliby
zmienic fragment Bronowlc.
MalgDrzataSzlachetka
im.szlachetka(a)l<urierlubelski.pl

Studenci HI roku WydzicJu Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej mieli zaproponowac, jak powinien si^
zmienic rejon ronda Lubelskiego Lipca 80. Ich projekty mozna do 20 stycznia ogl^dac
na uczelni, przy u l . Nadbystrzyckiej 40. - Ten teren jest
wyrw^ w tkance miasta, do tego zdominowan^ przez ruch samochodowy. Jakis czas temu
powstal projekt przebudowy
ronda Lubelskiego Lipca, ktory
wywolal dyskusje. Dlatego postawitem przed studentami to
zadanie - mowi Hubert
Trammer, wyktadowca Wydziahi Budownictwa i Architektury PL. Studenci mogli projektowac nowe budynld i zmieniac
ksztalt ulic. Przedstawiamy
cztery z l8 prac.
Iwona Milewska, Magdalena Pisarczyk i Klaudia Prazmo
zaproponowaly zw^zenie niektorych z ulic do dwoch pasow.
1 Maja mialyby jezdzic wyl^cznie autobusy i trolejbusy, ulic^
Lubelskiego Lipca tylko samochody. Przed galeri^ Gala autorki projektu widzialyby zielony
skwer, a przy odnowionym
mosde Lutoslawskiego plac, je- ^ Fragment projektu autorstwa Ady Dudy. Weroniki Fr^czystej i Bartosza Boz^kiego. przedstawia
den z wielu na tym terenie. pomyst na zaprojektowanie otoczenia galerii Gala
Z kolei Aleksandra Konopka
i Monika Kosmala chcialyby ze plaz^ i przystan kajakow, la zrobienie placu zamkni^tego
Prezentowane projekty to
stworzyc plac nad Bystrzyc^, z poszerzeniem koryta Bystrzy- dla ruchu kolowego, z wyj^t- prace zaliczeniowe studentow,
ktory bylby punktem widoko- cy. - Inni moi studenci, Ada Du- kiem komunikacji miejskiej - na razie nie ma widokow na ich
wym na Stare Miasto. W po- da, Weronika Fr^czysta oraz mowi Hubert Trammer. - Wie- realizacj^. •
dobnym Iderunku poszli Anna Bartosz Boz^cki proponuj^ lu studentow postawilo na siec
Witkowska i Cezary Myszak - przesuni^cie ronda Lubelskie- mniejszych drog zamiast du- e Wi^ej na naszej stronie
widzieliby nowy most na rzece go Lipca na zachod i umieszcze- zych arterii, to wygodne roz- Jak studenci Politechniki Lubeli to taki, na ktorym zmiescilaby nie w jego srodku pawilonu wi^zanie w miescie, latwiej jest skiej chc^ zmieniac Lublin?
si^ kawiamia. Zaplanowali tak- z kawiami^, a przed galeri^ Ga- wyznaczyc objazdy - dodaje.
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