Morcinka: Dwa ronda i mnóstwo parkingów.
Mnóstwo, czyli ile?
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Burmistrz Szczęsna prezentację slajdów związanych z przebudową centrum Lwówka Śląskiego zaczęła od
zmian na ulicy Morcinka, gdzie mają zostać zlikwidowane pasy zieleni a w ich miejsce ma powstać – tu
cytat: „mnóstwo parkingów”. Dziś dowiadujemy się także o budowie rond.
Wszystko zaczęło się od nieoficjalnych informacji i plotek pod koniec maja ubiegłego roku. Wówczas pojawiły się
pierwsze doniesienia o planach burmistrz Szczęsnej dotyczących przebudowy centrum Lwówka Śląskiego. W mieście
zawrzało. W dużej mierze zapewne z powodu braku rozmów z mieszkańcami i konsultacji społecznych. W kierunku
pani burmistrz posypały się gromy.

Z kart historii
W dniu 12 czerwca 2017 roku burmistrz M. Szczęsna zorganizowała spotkanie z mieszkańcami. „Tematem spotkania
będą bieżące sprawy gminy” – mogliśmy przeczytać w ogłoszeniach.
Spotkanie w lwóweckim ratuszu burmistrz Mariola Szczęsna rozpoczęła od nawiązania do zbieranych
podpisów pod petycją w sprawie zamknięcia rynku. – W naszej gminie dzieje się dużo różnych rzeczy i
mówi się o różnych rzeczach poza plecami i wiem, że ostatnio gdzieś chodził tutaj i zbierał jakieś
podpisy, petycje w związku z zamykaniem miasta. Takie petycje kiedyś były podobne, dwa lata temu
zbierane tutaj w związku z likwidacją parkingów. Nie wiem skąd to się bierze, skąd ludzie mają takie
pomysły – zastanawiała się pani burmistrz, która zapowiedziała, iż zaraz przedstawi plany związane z
przebudową centrum.
Po kilku minutach pani M. Szczęsna przeszła do sedna i prezentację slajdów związanych z przebudową
centrum Lwówka Śląskiego zaczęła od zmian na ulicy Morcinka, gdzie mają zostać zlikwidowane pasy
zieleni a w ich miejsce ma powstać – tu cytat: „mnóstwo parkingów” – gdzie kierowcy będą parkować
w poprzek drogi. – To fragment naszej relacji z ubiegłorocznego spotkania z mieszkańcami.
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Po co ta przebudowa?
Od tamtego czasu minęło 9 miesięcy. Kilka tygodni temu redakcja Lwówecki.info zaproponowała wiceburmistrzowi
Lesławowi Krokoszowi możliwość przedstawienia mieszkańcom założeń tych tak istotnych dla nich inwestycji i zmian.
Niestety, wiceburmistrz nie odpowiedział na naszą propozycję, dlatego wystosowaliśmy do magistratu kilka prostych
pytań. Dzisiaj znamy już podstawowe założenia planów związanych m.in. z przebudową ulicy Morcinka.
W lakonicznych odpowiedziach wiceburmistrz Krokosz z upoważnienia burmistrz Szczęsnej pisze, że „Przebudowa
ulicy ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego a także funkcjonalność ulicy”. Z
odpowiedzi dowiadujemy się także, iż przebudowa ma być przeprowadzona „Na długości 326 m, od bramy
wjazdowej przy Szpitalu do skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej”.

„Mnóstwo parkingów” a stan obecny
Morcinka to jedna z bardziej zatłoczonych ulic w Lwówku Śląskim. Tu parkują mieszkańcy, pacjenci udający się do
przychodni zdrowia, petenci, którzy nie znaleźli miejsca przy Starostwie, klienci banku, czy niektórzy z klientów
targowiska. W tygodniu znalezienie miejsca parkingowego jest trudne. Kierowcy wykorzystują każdą przestrzeń
czasami pozostawiając swoje samochody „poza granicami prawa i zdrowego rozsądku”.
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Ile samochodów dzisiaj parkuje przy Morcinka? Jak twierdzą mieszkańcy w dni powszednie zdarza się ich pewnie
ponad 100. Nam nie udało się aż tylu naliczyć. Od Starostwa patrząc po lewej stronie ulicy naliczyliśmy 36 aut, a po
prawej 52, co daje łącznie 88 pojazdów.

W odpowiedzi na nasze pytanie: „Ile miejsc parkingowych/postojowych jest obecnie na tej ulicy?” wiceburmistrz
Lwówka Śląskiego pisze: „Na ulicy urządzonych jest 26 miejsc parkingowych ( dla niepełnosprawnych 0)”. Tu
warto zwrócić uwagę, iż wiceburmistrz zapewne uwzględnił tylko te miejsca, które są miejscami wyznaczonymi do
parkowania – patrząc od strony Starostwa: 10 miejsc przy kioskach i 4 parkingi po 4 miejsca pomiędzy Chrobrego a
Konopnickiej.
Po przebudowie tych miejsc będzie MNÓSTWO słyszeliśmy w czerwcu ubiegłego roku od burmistrz Marioli
Szczęsnej. Teraz w odpowiedzi na nasze pytania wiceburmistrz Lesław Krokosz pisze: „Na ulicy Morcinka
planowane jest urządzenie 83 miejsca parkingowe i 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych”.
Teraz każdy z łatwością może sobie wyliczyć ile miejsc przybędzie na ulicy Morcinka w Lwówku Śląskim.

Nie będzie przebudowy instalacji wod – kan.
Sporym zaskoczeniem nie tylko dla nas, ale i żywo zainteresowanych tematem przebudowy lwóweckich radnych, a
już tym bardziej samych mieszkańców jest fakt, iż Gmina nie planuje podczas przebudowy ulicy dokonać remontu
instalacji wodno- kanalizacyjnych. Na nasze pytanie: „Czy plany zakładają przebudowę znajdujących się pod ulicą
instalacji wodno- kan, gaz …? Których i w jakim zakresie?” wiceburmistrz Krokosz z upoważnienia burmistrz
Szczęsnaj odpowiada: „Planuje się budowę/przebudowę jedynie kanalizacji deszczowej”.

Będzie więcej światła
Projekt przebudowy zakłada zwiększenie punktów świetlnych. Z odpowiedzi wiceburmistrza wynika, iż obecnie na
Morcinka jest ich 13 a będzie 16. Dodatkowo doświetlone zostaną trzy przejścia dla pieszych.

Koniec korków, będą ronda!
„Planowane jest wybudowanie 2 rond. Na skrzyżowaniu przy Przychodni Zdrowia oraz na skrzyżowaniu ul.
Morcinka z ul. M. Konopnickiej” – pisze wiceburmistrz. Ta wiadomość ucieszy z pewnością wszystkich tych,
którzy mieli problemy z płynnością ruchu, stali na krzyżówkach i ciskali gromami. Teraz ruch na Morcinka będzie
odbywał się zdecydowanie płynniej.

Na koniec warto wspomnieć, iż w budżecie Gminy na ten rok, na zadanie pod nazwą: „Przebudowa ul. Morcinka,
Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim” – zapisany został milion złotych.

