Nasza akcja: co dalej będzie z ulicą
Kolumba? Czekamy na zmiany!

► Ulica Kolumba to w naszym mieście jedna z najważniejszych ulic tranzytowych. Od paru tygodni przyglądamy się co
się tam dzieje, ale dziś także sprawdzamy stan realizacji przebudowy, przyglądamy się projektom rewitalizacji tej części
miasta, przypatrujemy się planom. Ale jakie jest wasze zdanie na temat przebudowy ulicy Kolumba w Szczecinie. Jaki
charakter powinna mieć ta część miasta. Więcej czytaj strona 3.

Co z ulicą Kolumba? Ruch drogowy
bliżej torów. Czekamy na zmianę
Sprawdzamy stan realizacji przebudowy jednej • Urzędnicy mówią, że najpierw trzeba
z najważniejszych ulic tranzytowych w mieście
zrezygnować z dwóch jezdni i czterech pasów
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„Ulica Kolumba ma być tętnią
cym życiem rejonem miasta.
Rewitalizacja terenów przy ul.
Kolumba pozwoli na odzyska
nie dawnej świetności tych
atrakcyjnych terenów, aktywi
zację zdegradowanego terenu
miasta, poprawę walorów ar
chitektonicznych, pobudzenie
życia gospodarczego, poprawę
bezpieczeństwa i standardów
życia. Docelowo ul. Kolumba
zmieni się diametralnie. Ruch
pojazdów ma zostać „przenie
siony” w miejscu dotychczaso
wej bocznicy kolejowej. Gmina
Miasto Szczecin prowadzi zaa
wansowane rozmowy z koleją
na temat przejęcia tych tere-

Hirnmne piany
To nie wypociny dziennikar
skie tylko tekst z listopada 2010
roku o tym, że Szczecin podpi
sał list intencyjny z firmą EkoPark w sprawie rewitalizacji te
renów przy ul. Kolumba. Moż
na go znaleźć na stronie
www.szczecin.eu. Firma Eko
Park, do której należy kilka nie
ruchomości w tym rejonie,
chciała zbudować w Szczecinie
drugą Wenecję. Nadodrzańska
dzielnica miała dorównać na
drzecznym kompleksom budo
wanym w Hamburgu, Londy
nie czy Rotterdamie. Firma zor
ganizowała warsztaty dla pro
jektantów, w których zaprezen
towały się cztery zespoły szcze
cińskich architektów. Wizje
prezentowały się oszałamiają
co, a zaniedbana część Szczeci
na miała się zmienić nie do po
znania. W miejscu zdewasto
wanej zabudowy przemysło
wej zaprojektowano luksusowe
apartamentowce, hotele, cen
tra sztuki. Rozsypujące się na
brzeża zastąpiły mariny.
Co się stało po sześciu latach
od szumnych zapowiedzi inwe
stycji? Zamierzenia są ambitne.
To utworzenie strefy ruchu pie
szego i uspokojonego ruchu
samochodowego w obszarze
poprzez połączenie ulicy Ko
lumba z promenadą nadrzecz
ną poprzecznymi ciągami pieszo-jezdnymi i placami miejski
mi. W planach jest także zago
spodarowanie terenów PKP
wraz z przebudową dworca ko
lejowego oraz placu przydwor
cowego - utworzenie Zintegro

► Nowa ulica miałaby minąć zabudowę, kosztem terenów PKP, ale nie będzie miała czterech pasów
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► Projektanci docenili urok starej zabudowy przemysłowej
zmiana umożliwi wykonanie
nowych opracowań projekto
wych obejmujących zarówno
zmianę układu drogowego, jak
również przekształceń zabudo
wy oraz umożliwi zakończenie
prac planistycznych i uchwale
nie miejscowego planu zago
spodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego pomię
dzy ulicą Kolumba a terenami
kolejowymi.
Samo zadanie ujęte jest
w Wieloletnim Programie Roz
woju Szczecina pn. Moderniza
cja ul. Kolumba do węzła „Za
padła” wraz z placem przeddworcowym. Jego szacunkowy
koszt to 90 min zł, a realizacja
najwcześniej w 2023 roku.

► Pozostały piękne wizualizacje tego. co mogłoby się powstać nad Odrą od strony ulicy Kolumba,
a więc przystanie, promenady

wanego Centrum Komunika
cyjnego Miasta Szczecin. Magi
strat chce udostępnić inwesto
rom nieruchomości miasta po
łożone przy ul. Kolumba, prze
prowadzić renowację zabudo
wy, ze szczególnym uwzględ
nieniem obiektów zabytko
wych i zaadptować istniejące
obiekty do pełnienia nowych
funkcji. Byłoby to związane
z przekwaterowaniem najem
ców mieszkań komunalnych
do lokali tymczasowych lub za
miennych. Jeżeli przy ulicy Ko
lumba powstałaby nowa zabu
dowa to musiałaby harmonizo
wać z istniejącą zabudową hi

storyczną. Nie zapominajmy
0 wypoczynku nad Odrą. Mia
sto w planach ma także udo
stępnienie strefy nabrzeżnej dla
celów rekreacyjno-sportowych,
w tym celu chce odnowić zde
gradowane i utworzyć nowe
przestrzenie publiczne.

Żegnamy dwiejezdnie
1cztery pasy
- W 2014 roku zakończone zo
stały prace projektowe. Zgod
nie z projektem nowa droga (tj.
dwie jezdnie, cztery pasy ru
chu) częściowo wchodziłaby
na tereny należące do PKP (wej
ście w teren PKP ok. 15 m). Re

alizacja tego zadania w takim
zakresie skutkowałaby jednak
znacznymi wyburzeniami za
bytkowych
budynków
poprzemysłowych
m.in.
w znacznej części obiektu tzw.
„Starej cynkowni” . W związku
z powyższym zachodzi ko
nieczność zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków za
gospodarowania przestrzenne
go miasta Szczecina” w zakre
sie dotyczącym parametrów
drogi, czyli obniżenia jej para
metrów (klasy i liczby pasów
jezdni) - tłumaczy Piotr Zieliń
ski z biura prasowego Urzędu
Miasta Szczecin. - Dopiero ta

Nabrzeże widziane
z obwodnicy
W czerwcu 2010 roku na ła
mach „Głosu” wypowiadał się
Tomasz Cykalewicz, architekt
urbanista z Zachodniopomor
skiego Uniwersytetu Technolo
gicznego, który przypomniał,
że na południu Nowego Miasta,
wzdłuż ulicy Dąbrowskiego
planowana jest obwodnica i no
wa przeprawa przez Odrę.
Przejmie ona rolę jednego
z głównych wjazdów do mia
sta. Tym samym Nowe Miasto,
zamiast peryferyjnej strefy za
gubionej na obrzeżach Śród
mieścia, stanie się znakomicie
dostępną i eksponowaną częś
cią miasta.#
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Nasza akcja
• OULICY KOLUMBA PISZEMY
NA ŁAM ACH „GŁOSU". LICZYMY
TEŻ NA WASZE OPINIE. ACO NAS
CZEKA W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZ
ŁOŚCI? SPYTALIŚMY MAGISTRAT
O PLANY REMONTU ULICY KO
LUMBA. NIE CHODZI O ŁATANIE.
ALE DOCELOWĄ NAPRAWĘ NA
WIERZCHNI I TOROWISKA NA TEJ
ULICY.

- Obecnie przygotowywane jest
zamówienie na wykonanie do
kumentacji między innymi
na zadanie: „Przebudowa toro
wiska wraz z siecią trakcyjną
wciągu ui. Nabrzeże Wieleckie
na wysokości ulic: Podwale - Ko
lumba - Chmielewskiego Smolańska - Budziszyńska dorozjazdów przez pętle
Pomorzany" - wyjaśnia Tomasz
Klekz biura prasowego Urzędu
Miasta Szczecin. - Termin na wy
konanie dokumentacji to 450
dni od podpisania umowy.
W najbliższym czasie zostanie
przekazany wniosek do Biura
Zamówień Publicznych o prze
prowadzenie procedury
o udzielenie zamówienia pub
licznego na wykonanie doku
mentacji. Po wykonaniu doku
mentacji przewiduje się, że reali
zacja zadania odbyłaby się naj
wcześniej w latach 2017/2018.
Gmina będzie występowała
o dofinansowanie ze środków
U E .«

