
Przebudowa, kosmetyka i odbiory

Arkońską pojedziemy w lutym
Najpóźniej za miesiąc ul. Arkońską w Szczecinie na całej 
swej długości wreszcie powinna być ponownie przejezdna. 
Przywrócenie ruchu samochodów na jej przebudowanym 
odcinku od pętli Las Arkoński do nowego ronda Jana 
Olszewskiego u zbiegu z al. Wojska Polskiego i ul. Szafera 
planowane jest w połowie lutego.

Przez ostatnie kilka tygodni 
trwały tam prace wykończeniowe 
przy nowym wiadukcie nad aleją 
spacerową będącą częścią szlaku 
między Arkonką i Syrenimi Stawa
mi. Zamontowane zostały bariery 
bezpieczeństwa oddzielające na 
jego wysokości jezdnię od pasów 
chodników i ścieżek rowerowych 
oraz balustrady zewnętrzne. Upo
rządkowane zostały skarpy po obu 
jego stronach przy zbudowanych 
w nich nowych schodach. Teraz 
jeszcze nowa konstrukcja wiaduktu 
poddawana jest kosmetyce - na
kładana jest na nią warstwa farby 
antygraffiti. Sprzyjająca tej zimy 
aura pozwoliła też na dokończenie 
rozpoczętych we wrześniu nasa
dzeń, wykonanie obsypek z kory 
w pasach rabat przeznaczonych 
pod krzewy, wysiew trawy.

- Zakończyliśmy również wszyst
kie prace elektryczne, włącznie 
z montażem opraw oświetlenio
wych zarówno na słupach latami 
ulicznych i latarni parkowych, 
które znajdują się przy schodach 
w rejonie wiaduktu, jak i w części 
parkingowej urządzonej naprze
ciwko stadionu Arkonii od strony 
lasu, wzdłuż biegnących tam alejki 

i pasa ścieżki rowerowej. Poprawek 
wymagały wieszaki samej trakcji, 
które też zostały wykonane - infor
muje Paweł Knap, dyrektor szcze
cińskiego oddziału spółki Eurovia 
Polska SA, wykonawcy inwestycji.

- Trwają odbiory. Po zatwier
dzeniu dokumentacji powykonaw
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Przebudowa ulicy Arkońskiej w Szczecinie weszła w końcową fazę.
Fot Mirosław WINCONEK

czej, co wymaga jednak jeszcze 
trochę czasu, a jest niezbędne, 
by móc uzyskać pozwolenie na 
użytkowanie, zamierzamy jak 
najszybciej przywrócić ruch sa
mochodów. Zajmie to jeszcze 
kilka najbliższych tygodni. I jeśli 
nie będzie przeszkód, to - jak 
sądzę - na całej swej długości ul. 
Arkońską będzie przejezdna za 
około miesiąc, od połowy lutego 
- zapowiada Michał Przepiera, 
zastępca prezydenta ds. inwe
stycji. ©®
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