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Szanowny Panie Dyrektorze, 

 

w związku z otrzymaną informacją, iz  6 paz dziernika br. Wydział Projekto w 

Inwestycyjnych przekazał Pan stwu Dokument Inicjujący Projekt na opracowanie 

dokumentacji budowlanej oraz wykonanie przebudowy kładki pieszej przy przystanku 

SKM Stocznia, na podstawie kto rego zapewne pod koniec tego roku pojawi się ogłoszenie 

przetargowe na to zadanie, zwracam się z uprzejmą pros bą o uwzględnienie w zakresie 

przewidywanych do wykonania prac takz e przystosowanie kładki do ruchu 

rowerowego/wo zkami (kompensującego brak s ciez ki rowerowej na wiadukcie ulicy Ks. 

Jerzego Popiełuszki). 

 

Pros bę motywuję faktem, z e na chwilę obecną nie ma przejs cia/przejazdu przez tory 

kolejowe bez barier w postaci schodo w, ani na wysokos ci kładki nad przystankiem SKM 

Stocznia, ani na Z o łtym Wiadukcie. Natomiast wiadukt w ciągu ul. Popiełuszki nie 

zapewnia ani chodnika, ani s ciez ki rowerowej. Jednoczes nie widoczne juz  obecnie 

zwiększone zainteresowanie Młodym Miastem sprawia, z e coraz więcej mieszkan co w 

szuka dogodnego połączenia pieszego i rowerowego od Al. Zwycięstwa do tereno w 

postoczniowych. Z drugiej strony przewiduje się, z e plany rozbudowy Młodego Miasta 
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zaowocują zwiększonym zainteresowaniem Parkiem Steffenso w, kto ry będzie stanowił 

zielone zaplecze dla nowych inwestycji mieszkaniowo-biurowych realizowanych na styku 

trzech dzielnic.  

 

Na chwilę obecną rowery i wo zki są przenoszone po schodach nad torami. Jest to 

szczego lnie uciąz liwe dla rodzin z dziec mi, a osoby, kto re nie mogą podnies c  wo zka czy 

roweru, w ogo le wyklucza z moz liwos ci skorzystania z tego połączenia.   

 

W związku z powyz szym bylibys my wdzięczni za uwzględnienie potrzeb tych dwo ch grup 

uz ytkowniko w na etapie przygotowania Projektu na opracowanie dokumentacji 

budowlanej. Jednoczes nie zapewniamy o naszym zaangaz owaniu w prace nad 

przedmiotowym zadaniem. 

 

 

Z powaz aniem 

Monika Mazurowska 

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Aniołki 

 

 


