
Tak sugeruję Złjc

Pełna obwodnica  
wewnątrz miasta

Nezcr e-towanych wypada poinfor
mować. iż pianista miejski przewi
dzę w przyszłości budowę nowej 

trasy wylotowej z miasta -  arterii równole-
gtej«.......................................................
za t

Centralny. Wraz z tą trasą o parametrach 
autostrady, która ma się zaczynać przy ul. 
Kolumba na lewobrzeżu i wpadać w ul. 
Eskadrową na prawobrzeżu, ma powstać 
na lewobrzeżu niepełna obwodnica dro
gowa wokół Śródmieścia Szczecina, bę
dąca jej przedłużeniem. Ma ona przebie
gać od ul. Kolumba estakadą, nad ul. 
gen. Dąbrowskiego i skrzyżowaniem tej 
ulicy z al. Piastów, potem ul. Bohaterów 
Warszawy, ul. Mieszka I i al. Powstańców 
Wielkopolskich; dalej równolegle do ob
wodnicy kolejowej na lewobrzeżu Szcze
cina. Jej koniec planista miejski przewi
dział na osiedlu Książąt Pomorskich, 
u zbiegu ul. Przyjaciół Żołnierza, Wilczej, 
Komuny Paryskiej, Obotryckiej i Bandur- 
skiego. W zamyśle ma to być niestety ob
wodnica z kolizyjnymi skrzyżowaniami, 
a więc sygnalizacją świetlną. W związku 
z powyższym pozwalam sobie zapropono
wać obwodnicę drogową w postaci auto
strady, w dodatku pełną, przez wydłużenie 
jej z osiedla Książąt Pomorskich do pi. 
Hołdu Pruskiego i połączenie z Trasą 
Zamkową. Aby więc byfa to nie tylko petna 
obwodnica wev, nątrzmiejska Szczecina, 
ale z prawdz wego zdarzenia autostrada, 
tak jak np. w Ps-yżu. konieczne będą na
stępujące rozważania urbanistyczne:

-  estakada od ul. Kolumba do stacji 
PKP Turzyn,

-  wykop z bezkoizyjnymi naziemnymi 
skrzyżowania" od stacji PKP Turzyn do 
stacji PKPŁę- - :

-  tunel podze—y pod al. Wojską Pol
skiego, stacja Łekno, ul. Wszystkich Świę
tych i ul. Przyjaciół Żołnierza (na odcinku: 
al. Woj. Poisk -  ul. Wilcza pod ziemią, 
autostrada, zaś na powierzchni dwupś 
smowa arteria r  e ska z tramwajami),

-  zasyparłe Sta,',j Brodowskiego na 
Drzetowie, a w to miejsce tunel z auto
stradą,

-  dwupoziomc.ra estakada nad Niec
ką Niebusze.-.ską. a ściślej nad ul. E. 
Sczanieckiej ul. (Sontyny (pod spodem 
autostrada a na górze dwupasmowa arte
ria z nową trasą szybkiego tramwaju 
z Pomorzan przez ul. Potulicką na Stoł- 
czyn),

-  tunel pod ul. Matejki i pi. Hołdu Pru
skiego.

Jak z powyższego opisu wynika tak 
zaprojektowanej obwodnicy -  autostrady 
wewnątrz Szczecina miasto nie jest 
w stanie sfinansować nawet za 50 lat. 
Jest to przedsięwzięcie urbanistyczne na 
miarę końca XXI wieku, a więc za... 100 
lat! Tak przynajmniej wygląda to z dzisiej
szej perspektywy. Chyba, że w gospodar
ce naszego kraju nastąpi niezwykłe przy
spieszenie i wtedy taki projekt też nie bę
dzie do zrealizowania wcześniej niż za 50

lat. Takie są, niestety, nasze reafia. Polska 
to nie Korea Ptd., Tajwan, - : -oong czy 
Singapur. Dużo wody musi jeszcze upły
nąć w Wiśle i Odrze aby Polać, nauczył 
się tak gospodarować jak Azjad z Dae- 
kiegc '.‘/schodu. Ta co gdzre rczrą <est 
już ia*ce-~ oertjczne -az«ązai-e 
urtoanestyczr-e '50  od Szczeona 
w zachcdne częśc Bezra -  Stadmę 
obwocnca wewnąjkzni es»a a re e  dcc 
lotnisloer- r dziewicą Tegeć .  -ss pcz> 
staje w ssê ze marzeń.

Korzyści z budowy w Sz3scne De- 
nej obwodnicy są tak oczywtse esr c r 
tak wiele. że aż ńie w,pace - ccac d c  
byłoby 1o ponowrre odo-wane A-er.»i 
Ze swej strony chdafcyrr jednać aoriae-j 
nąć plariśde miejskiemu Domya kab p a l  
jekt zamknięcia dla ruch. ■ e :: cae- 
go niemal Śródmieścia SaczBana . : i  
3 Maja, Niepodegiośc .'r.-»oenŁ 
sudskiego, Piastów i Narubwczs r  - 
oczywiście dostępne ca  sat-ocrcco* 
Natomiast obszar Śródmiesce 
tych ulic proponowałbym zamknąć : 
wicie dla pojazdów samc<rco: > 
umożliwiając jedynie dojazc _  esoar- 
ców do posesji. Wszystkie u~ 
tego obszaru sugerowałby™ : : :  ze: a- 
dzać i oprócz miejsc do pa-, 
mochodów dla mieszkańców d cu  
na wszystkich tych ulicac- er 
place zabaw da dzieci, ogróda. JBSBm  
ławki itp. Obszar w obrębK n r*  _*c t  ~m 
tylko Śródmieście, ale sosie c o n T e l 
Śzczecina. A zatem warto by SyC. act 
nie tylko wal. Wojska Potstego ale i e d  
Krzywoustego, zamar ssmobnooc ■ r -  
ły deptaki handbwe d a  p«e: 
tramwajowy można ewentualnie : : a 
nieść pod ziemię, w tunele, abc z n M  
szyć szybkość przeazc. rsr~  wac* 
obu deptakach do 1C <~.gocz. Car : 
ruch samochodowy n-aędzy i ś t i c a a  
zostałby wyrzucony ze Śóo— es: e 
opisaną pełna otwocnce neenarr- * 
ską.


