
Węzeł komunikacyjny Łękno
Al. Wojska Polskiego w okolicach skrzyżowania z ul. 
Traugutta jest rozkopana. Wie o tym każdy szczecinianin, bo 
modernizacja tej krzyżówki jest obecnie największą inwestycją 
drogową w Szczecinie. W szczycie ciężko jest przejechać 
przez przebudowywany odcinek drogi, ruch bowiem odbywa 
się tylko jedną jej nitką, tą prowadzącą do centrum. Pod koniec 
października ma się to zmienić.

Kierowcy nigdy nie powinni 
jeździć na pamięć, to podstawowa 
zasada, szczególnie obowiązująca 
w mieście. A kiedy do tego mamy do 
czynienia z tak szeroko zakrojonym 
remontem drogi, trzeba mieć oczy 
naokoło głowy. I tak jest w przy
padku przebudowy fragmentu al. 
Wojska Polskiego pomiędzy skrzyżo
waniem z ul. Solskiego a krzyżówką 
z ul. Zaleskiego.

Kierowcy już się zapewne 
przyzwyczaili, że ruch w tym 
miejscu poprowadzony jest nit
ką alei prowadzącą w kierunku 
centrum. Muszą jednak uważać. 
Pod koniec października (lub na 
początku listopada) zmieni się 
tymczasowa organizacja ruchu. 
Wykonawca, Roverpol, zakończył 
już bowiem prace przy pierwszej 
podporze nowego wiaduktu nad 
torami kolejowymi w ciągu al. 
Wojska Polskiego. Finiszuje też 
z asfaltowaniem drugiej nitki ulicy, 
prowadzącej w stronę Głębokiego. 
Dzięki temu za około trzy tygo- 

również. Na gotowej pierwszej 
podporze wiaduktu ułożone już 
są tory (tworzące tzw. bypass). 
Umożliwią one przejazd przez 
nowowybudowany wiadukt. Co 
ważne, po puszczeniu ruchu aut 
na ulicę prowadzącą w stronę 
Głębokiego Roverpol rozpocznie 
palowanie pod drugi etap obiektu 
nad torami kolejowymi w ciągu 
al. Wojska Polskiego.

Niestety nadal zamknięty będzie 
wlot w ul. Traugutta (od strony 
al. Wojska Polskiego) wraz z od
cinkiem ulicy na długości około 
50 metrów. Dojazd do al. Wojska 
Polskiego funkcjonować będzie 
przez ul. Ignacego Krasickiego 
do ulic: Solskiego, Skłodowskiej- 
-Curie i Ostrawickiej oraz poprzez 
ulice Lindego i Zaleskiego.

Wjazd w ul. Traugutta zamknię
to z powodu budowy infrastruktury 
podziemnej w obrębie połączenia 
ul. Traugutta z al. Wojska Polskiego. 
Wykonawca deklaruje realizację 
prac w okresie czterech tygodni. 

odcinka Trasy Średnicowej, czyli 
obwodnicy śródmiejskiej, jak ją po
wszechnie szczecinianie nazywają. 
Budowany fragment ciągnąć się 
będzie od ul. Arkońskiej. Zgodnie 
z projektem zostanie zaślepiony 
w miejscu, gdzie przez lata funk
cjonował hurt Rajskiego Ogrodu. 
Al. Wojska Polskiego obwodnica 
przetnie pod wiaduktem (będzie 
biegła równolegle do torów ko
lejowych, które są obecnie prze-

suwane w stronę stacji benzyno
wej). Z obwodnicy wjedziemy na 
wiadukt drogami dojazdowymi 
i włączymy się do ruchu na al. 

stronie ogródków działkowych 
zabetonowane są już wszystkie 
mury oporowe. Jednak najtrud
niej szym zadaniem jest w tej części 
inwestycji budowa wiaduktu nad 
ulicą/ścieżką rowerowo-spacerową 
im. Juliana Fałata. Starej ponie
mieckiej konstrukcji już nie ma, 
została rozebrana. Nowy obiekt 
stoi już gotowy w jednej trzeciej.

- Zaczęliśmy już budowę funda
mentów pod drugi obiekt nowego 

wiaduktu - mówi Piotr Arabczyk, 
dyrektor kontraktu. - Tym razem 
kolejowy.

W połowie października roz- 

ukończeniu całkowicie zmieni 
się organizacja ruchu w tym rejo
nie. Znikną korki na ul. Bohdana 
Zaleskiego, Papieża Pawła VI, 
Romualda Traugutta i al. Wojska 
Polskiego. To możliwe. Z ronda 
bowiem bezkolizyjnie zjeżdżać 
będziemy w obie krzyżujące się 
ulice albo na obwodnicę śród
miejską, której kolejne 500 m 
połączy ul. Arkońską z Łęknem. 
Poza tym, dzięki wybudowaniu 
nowego wiaduktu nad torami 
kolejowymi, znikną dotychcza
sowe ograniczenia w nośności 
obiektu, co w przeszłości unie
możliwiało przejazd ciężarówek 
przez most.

To niezwykle skomplikowane 
przedsięwzięcie wykonuje gru
pa kapitałowa firm budowlanych 
ROVER GRUPO (pełna nazwa 
Grupo Rover Empresarial S.L.). 
Jej trzon stanowią spółki Rover 
Infraestructuras, zajmujące się 
głównie tworzeniem infrastruktury 
drogowej, Rover Raił, która specja
lizuje się w zleceniach kolejowych 
i Rover Maritime wykonująca 
prace morskie.

Grupa Rover zatrudnia po
nad siedmiuset pracowników. Jej 
centrala znajduje się w Walencji. 
Poza Hiszpanią firma jest obecna 
w Polsce, Szwecji, Francji, Ko-




