
Już czas na Kolumba
•  Zawalczmy z „Głosem” o uratowanie 
jednej z najważniejszych ulic miasta

•  Urzędnicy mówią, że ulica doczeka się 
przebudowy najwcześniej za dwa lata
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Tu odbywa się nie tylko ruch 
z Pomorzan, ale także 
z Prawobrzeża (z ulicy Krygiera) 
do centrum. Stan ulicy jest fa
talny. Druga sprawa to kwestia 
bezpieczeństwa w  ruchu dro
gowym, a więc szarżujące auta.

- Codziennie jeżd żę tędy 
do pracy. I tylko raz w  ciągu kil
ku lat spotkałem  tam policję. 
A szkoda, bo dzieją się tam rze
czy ocierające się o kryminał - 
mówi pan Mirosław, nasz Czy
telnik. - Przede wszystkim zbyt 
szybka jazda. Dla wielu kierow
ców ulica Kolumba to chyba au
tostrada, pędzą tamtędy70, 80, 
a nawet może i 100 kilometrów 
na godzinę. A  jest tam miejsca
mi ograniczenie do 40. Droga fa
talna, z dziurami, kręta, z wysta
jącym nad jezdnię torowiskiem.

Niebezpieczne jest również 
przejeżdżanie obok tramwaju, 
który zatrzymał się na przystan
ku. Maty 3D na jezdni, które 
m iały ostrzegać kierowców 
o tym, że zbliżają się do przy
stanku są przez nich zupełnie 
lekceważone.

- W iele razy w ychodząc 
z tramwaju wpadałam na jadą
ce auto, którego kierowca nie 
chciał zauważyć, że tramwaj już 
stoi na przystanku. To niewia
rygodne, nikt tego tu nie kon
troluje, policji zero, a przecież 
tak nie powinno być, czekamy 
na tragedię? - pyta pani Sylwia 
z Pomorzan.

► Jazda ulicą Kolumba należy do ekstremalnych przeżyć, każdego dnia setki kierowców 
doświadcza tego wrażenia, kiedy testują podwozie na jezdni

Na szczęście motorniczowie 
otwierają drzwi, dopiero wtedy, 
gdy są pewni, że pojazdy zatrzy
mały się i nie będzie niebezpie
czeństwa potrącenia pasaże
rów. Czasem czekają długo...

Spytaliśmy magistrat o pla
ny remontu ulicy Kolumba. Nie 
chodzi o łatanie asfaltu, ale do
celową naprawę nawierzchni 
i torowiska na tej ulicy.

Na razie czekamy 
na projekt
- Obecnie przygotowywane jest 
zamówienie na wykonanie do
kum entacji m iędzy innymi 
na zadanie: „Przebudowa toro
wiska w raz z siecią trakcyjną 
w  ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie 
na w ysokości ulic: Podwale -

Kolumba - Chm ielewskiego - 
Smolańska - Budziszyńska - 
do rozjazdów przez pętle 
Pomorzany” - wyjaśnia Tomasz 
Klek z biura prasowego Urzędu 
Miasta Szczecin. - Termin 
na wykonanie dokumentacji to 
450 dni od podpisania umowy. 
W najbliższym czasie zostanie 
przekazany wniosek do Biura 
Zamówień Publicznych o prze-

2018
W TYM ROKU 
najwcześniej możemy 
spodziewać się początku 
remontu ulicy Kolumba

prowadzenie procedury 
o udzielenie zamówienia pub
licznego na wykonanie doku
mentacji.

Po wykonaniu dokumenta
cji przewiduje się, że realizaq'a 
zadania odbyłaby się najwcześ
niej w  latach 2017/2018. Gmina 
będzie występowała o dofinan
sowanie ze środków UE.

Takie plany też były
Wizje dotyczące przebudowy 
ulicy Kolumba były piękne, cho
ciażby te, które pojaw iły się 
w  2010 roku. Wówczas mówiło 
się o wyprowadzeniu mchu ko
łowego z Kolumba. Jezdnia mia
ła być poprowadzona w  miejsce 
obecnej bocznicy kolejowej, 
a na dotychczasowej ulicy miał

powstać deptak jedynie z tram
wajami. Wtedy to warszawska 
firma, właściciel kilku działek 
przy ulicy Kolumba zorganizo
wała warsztaty dla projektan
tów. Wzięły w  nich udział cztery 
firmy. W wizji architektów ta 
część Szczecina zmieniła się nie 
do poznania. W miejscu odrapa
nych kamienic i zdewastowanej 
zabudowy przemysłowej mogą 
powstać luksusowe hotele 
i apartamentowce, sklepy, mari
ny, centra sztuki i sale w ysta
wiennicze. Budowa nowej na- j  

dodrzańskiej dzielnicy może po
chłonąć nawet miliard złotych.

I

Początki sięgają XIX w.
Ulica powstała ok. 1822 r. w  cza
sie budowy w  dolinie Odry no
wego osiedla na trasie Dworzec 
Główny - Pomorzany. Jednak , 
nie wszystkie budowle były do
mami mieszkalnymi, wybudo
wano tu kilkanaście przedsię
biorstw, szczególnie przemysłu 
spożyw czego i chemicznego. 
Zabudowania przedsiębiorstw 
i zakładów przemysłowych w y
budowano bezpośrednio przy 
Odrze, aby materiały i towary 
przewozić rzeką. Dzisiaj te bu
dynki stojące przy wodzie sta
now ią pom im o zaniedbania 
i popadnięda w  ruinę malowni
czą Szczecińską Wenecję. Po za
kończeniu w ojny pierwszym  
uruchomionym zakładem na ul 
Kolumba była drożdżownia, 
a w  1946 r gazownia.

O ulicy będziemy pisać na ła
m ach „Głosu". Czekam y też 
na wasze opinie. •  ©®
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