
To był trudny rok
Budowa węzła Łękno to jedna z największych prowadzonych 
obecnie budów w Szczecinie. Prace prowadzone są jednocześnie 
w kilku miejscach - nierzadko znacznie od siebie oddalonych. 
Na ul. Jasienicy np. trwają prace brukarskie, na ul. Traugutta 
demontuje się stare studnie teletechniczne, na głównym 
skrzyżowaniu powstaje wiadukt, a na obwodnicy kończy się 
wylewanie asfaltu. Nic dziwnego, że inwestycja jest już prawie na 
półmetku.

Aby obejść ten wielki plac bu
dowy potrzebowaliśmy 45 minut. 
Wszędzie panował ruch. Prowa
dzono prace pomimo chłodu i za
cinającego deszczu. Największe 
wrażenie robi oczywiście budowa 
wiaduktu na skrzyżowaniu ul. 
Romualda Traugutta z al. Wojska 
Polskiego.

- Zakończyliśmy palowanie 
drugiego elementu wiaduktu nad 
torami kolejowymi -tłumaczy Piotr 
Arabczyk, dyrektor kontraktu. - 
W przyszłym roku w tym miejscu 
zostanie puszczony ruch kolejowy. 
Tory będą przesunięte o 30 metrów ----— ----- i • - - • _ 

tam dwie tego typu konstrukcje: 
jeden nad torami, drugi nad ob
wodnicą).

Pierwszy z wiaduktów już stoi. 
W grudniu przeprowadzono przy 
nim wiele prac. Choćby przy zbro
jeniu korpusów i ścian murów. Wy
konywane było również palowanie 
metodą CFA- pale CFA wykonuje 
się poprzez wkręcenie w podłoże 
ciągłego świdra o pustym rdzeniu, 
po czym do wywierconego otworu 
podawany jest beton i montowane 
jest zbrojenie.

Wcześniej deskowano i zbro
jono ustroje nośne i ławy funda- 

prawie gotowe - właśnie ukończono 
prace związane z wylewaniem as
faltu. Istnieje już także nasyp przy 
powstających łącznicach, którymi 
samochody jadące obwodnicą do
staną się na rondo.

Do zakończenia prac pozostało 
jedynie położenie warstwy ście
ralnej. Poza tym dwupasmówka 
jest już gotowa - nawet skarpa, 
po której biegnie obwodnica, jest 
shumusowana.

Stąd już blisko do ul. Jasienicy, 
która również jest już praktycz
nie gotowa. Idziemy więc na ul. 
Zaleskiego. Tam trwają roboty 
brukarskie. Ulica ma być przebu
dowana na odcinku od ul. Henryka 
Sienkiewicza, do al. Wojska Pol
skiego - w tym zmodernizowana 
zostanie infrastruktura podziemna 
i przejazd kolejowy. W ramach 
robót sanitarnych zdemontowano 
już gazociąg. Wykonano też pra
ce przy kanalizacji deszczowej. 
Z kolei na al. Wojska Polskiego do 
niedawna trwały prace rozbiórko
we. Demontowano m.in. stare kra
wężniki i kostkę brukową - w ciągu 
najbliższych dni wykonawca zajmie 
się korytowaniem południowej 
części al. Wojska Polskiego. Tu 
i na ul. Traugutta przeprowadzo
no też próby ciśnieniowe nowego 
gazociągu.

Prace toczą się także przy torowi
sku. W ramach robót tramwajowych 
wykonywane było deskowanie płyty 
podtorowej, demontowano stare 
podkłady i szyny oraz montowano 
nowe szyny. Poza tym prace toczą 
się przy budowie kolejnych odcin
ków kanalizacji deszczowej, sieci 
wodociągowych oraz gazowych.

-A wszystko robimy bez całko
witego zamknięcia ruchu - podkre-




