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Przysz∏oÊç trasy W-Z
Do koƒca 2006 roku
trasa W-Z b´dzie d∏u˝sza o 2,5 kilometra.
W bie˝àcym roku miasto zamierza wykupiç
od prywatnych w∏aÊcicieli dzia∏ki pod
planowanà
dalszà
budow´. Prace powinny rozpoczàç si´ na
poczàtku przysz∏ego
roku.
udow´ odcinka trasy W-Z, który ma po∏àczyç centrum Gdaƒska
z obwodnicà, podzielono
na dwa etapy. W pierwszym, do którego realiza-
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Rondo na ul. Szcz´Êliwej

Trasa na wys. Centrum Auchan

cji miasto zamierza przystàpiç na poczàtku 2004
roku, wykonana powinna
byç cz´Êç trasy od ulicy
Jab∏oniowej do ulicy Kartuskiej o d∏ugoÊci prawie
2,5 kilometra. W drugim
i zarazem ostatnim etapie (realizowanym po
2006 roku) ulica Kartuska zostanie po∏àczona

z obwodnicà. Odcinek ten
liczyç b´dzie 1,43 kilometra. Koszt wykonania obu
etapów skalkulowano na
ponad 136 milionów z∏otych. Powstanie kolejnych odcinków trasy W-Z
wià˝e si´ z przebudowà
dróg bocznych. W pierwszej kolejnoÊci prace obejmà ulice: èródlanà, Brzo-

Z∏oto olimpijskie dla Gdaƒszczan W
Na odbywajàcej si´ w dniach
18-27.10.2002 w Pusan w Korei Po∏udniowej Drugiej
Âwiatowej Olimpiadzie Chóralnej Akademicki Chór Uniwersytetu Gdaƒskiego pod

Akademicki Chór Kameralny w Korei

dyrekcjà Marcina Tomczaka
zdoby∏ dwa z∏ote medale:
w kategorii muzyki sakralnej i kameralnej oraz medal
srebrny w kategorii muzyki
folklorystycznej.

skwiniowà i Cyprysowà.
Na odcinku pomi´dzy
ulicà Jab∏oniowà, a obwodnicà wybudowanych
zostanie siedem wiaduktów:
• nad ulicà Jab∏oniowà,
• w ciàgu ulicy Leszczynowej nad trasà W-Z,
• nad ulicà èródlanà,
• dwa wiadukty nad potokiem Jasieƒ,
• w ciàgu ulicy Szcz´Êliwej nad trasà W-Z
• w ciàgu ulicy Kartuskiej.
Obecnie ulicà Kartuskà przeje˝d˝a oko∏o 19
tysi´cy pojazdów na dob´.
Po wybudowaniu trasy
W-Z b´dzie mog∏o skorzystaç z niej nawet 48 tysi´cy pojazdów w ciàgu 24
godzin. ■

Olimpiadzie uczestniczy∏o ponad 200 najlepszych zespo∏ów
z ca∏ego Êwiata konkurujàc w 25-ciu
kompetycjach muzycznych. Zmagania konkursowe ocenia∏o grono 48-miu najwybitniejszych profesorów,
kompozytorów i dyrygentów z Europy, USA, Kanady, Argentyny,
Chin, Korei, Japonii, Nowej Zelandii, Afryki, Izraela, Australii.
Zwieƒczeniem doskona∏ego wyst´pu Akademickiego Chóru UG by∏a specjalna, indywidualna nagroda
dyrygencka przyznana przez Mi´dzynarodowe Jury dyrygentowi
Marcinowi Tomczakowi, podkreÊlajàca niezwyk∏e walory artystyczne
prezentowanego programu oraz
techniki dyrygenckiej.
Azjatyckie sukcesy Akademickiego Chóru UG – po Grand Prix miasta Wiednia 2000 r. oraz z∏ocie z Riva del Garda we W∏oszech 2001 r. –
sprawi∏y, ˝e Uniwersytet Gdaƒski
oraz Gdaƒsk po raz kolejny znalaz∏y
si´ w centrum zainteresowania tysi´cy melomanów ca∏ego Êwiata. ■

