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Rem ont planow any za kilka 
lat obejm ie podpory i kon 
strukcję nośną obiektów 
inżynierskich. Zadaniem pro
jektanta będzie m.in. szczegó
łow e ustalenie zakresu robót 
budowlanych oraz wym agań 
tech n ologiczn ych . Jednym  
z głów n ych  w arun ków  prac 
jest takie zaplan ow anie re
montu, żeby m ógł być utrzy
many ruchu na przeprawie.

- Od czasu powstania Trasy 
Zamkowej nie było generalne
go remontu jedynie prace 
przy bieżącym  utrzym aniu 
i związane z budową dróg dla 
rowerów - w yjaśnia Dariusz 
Wołoszczuk, rzecznik ZDiTM.

Ciekawostką jest to, że opra
cowanie będzie brało pod uwa
gę rozbiórkę filarów i pochylni 
niewybudowanej kładki w  re
jonie ul. Energetyków i ul. Wła
dysława IV. Ta część inwesty
cji nigdy nie została dokończo
na z uwagi na znaczne cięcia 
z budżetu państwa, to były cza
sy, kiedy takie przedsięwzięcia 
wspierał budżet centralny.

Opracowanie będzie 
brało pod uwagę 
rozbiórkę filarów 
niewybudowanej 

kładki

► Trasę Zamkową zaprojektowano na 4.300 pojazdów na godzinę, na 3 i 4 pasach ruchu w każdym 
kierunku. To spore natężenie

Chętni do udziału w  przed
sięw zięciu m ogą się zgłaszać 
do 7 stycznia. Głównym kryte
rium wyboru najkorzystniejszej 
oferty będzie cena (90 procent), 
ale zam aw iający będzie brał 
pod uwagę także wiedzę i do
św iadczenie w ykonaw cy (10 
procent).

Budowę TZ rozpoczęto 
w  1978 roku. Projekt miał wie
lu przeciwników, jak podaje 
portal swiatowy.org kwestiono
wano lokalizację trasy szybkie
go ruchu w  miejscu historycz
nego starego miasta oraz zarzu
cano ówczesnej władzy budo
w ę przepraw y prowadzącej

w prost do Kom itetu W oje
w ódzkiego PZPR. C ałkow ity 
koszt realizacji planowano na 17 
mld zł, z czego 8  mld wydano 
do 1987 roku.

Na początku trasa miała no
sić imię Władysława Gomułki, 
zmarłego w  1982 roku wielolet
niego pierw szego sekretarza 
Komitetu Centralnego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotni
czej. Do 1991 roku była imienia 
Józefa Piłsudskiego, do 1996 ro
ku była to po prostu Trasa Zam
kowa. Po dziew ięciu latach 
prac, 26 października 1987 od
dano do użytku nitkę wjazdo
wą do centrum miasta, zaś 5 lip

► W tym miejscu dawniej projektowano rozjazd. Jedna nitka idzie 
w stronę ulicy Gdańskiej, druga miała być jej alternatywą.

ca 1996, po kolejnych dziewię
ciu - nitkę w yjazdow ą. Trasa 
ma 2300 m długości. Przebiega 
ciągiem  estakad, m ostem  
nad Parnicą, estakadą 
nad Łasztownią, i m ostem  
nad Odrą Zachodnią. Posiada 
bezkolizyjne zjazdy w  kierun
ku centrum miasta i Polic (wę
zeł zachodni) oraz w  kierunku 
M iędzyodrza i Prawobrzeża 
(węzeł wschodni). •
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O Więcej na naszej stronie
Historię Trasy Zamkowej wraz galerią 
zdjęćz budowy, znajdziesz na 
www.gs24.pl

► Opracowanie będzie brało pod uwagę rozbiórkę filarów 
i pochylni niewybudowanej kładki w rejonie ul. Energetyków.
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