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SZCZECIN 2020 – Program rozwoju miasta w nowej perspektywie UE 

 

Dziś, w przededniu nowego rozdania europejskiego na lata 2014 – 2020 
zapraszam do konsultacji nad Szczecin 2020 - programem, który wyznaczy 
kierunki nadchodzących zmian w naszym mieście.  

 

Moim celem jest zebranie opinii o programie po to, aby działania 
podejmowane w Szczecinie w kolejnym okresie wykorzystywania środków 
unijnych, zaspokajały potrzeby jak największej ilości Mieszkańców.  
Chcę, aby Szczecinianie wskazali, które pomysły są trafione i sensowe,              
co pomoże stworzyć najlepsze z możliwych warunków do rozwoju miasta  
i zapewni wspólną satysfakcję każdemu z nas.  
 

Konsultacje społeczne potrwają do 30 września 2014 r. tak, żeby każdy miał szansę 
zdecydować o tym, jaki może być Szczecin w 2020 roku.  
 



Program Szczecin 2020 – nakreśla kierunki spójne z celami 

określonymi w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 :  
 
 

• Praca  
• Edukacja  
• Współdecydowanie 
• Otoczenie   



 
 

  
Szczecin 2020  

 PRACA  
 
 



 
 

 

Szczecin 2020 / PRACA  
 
Mamy trzy istotne atuty:  
 
1. Dostęp do wody – co umożliwia wielkogabarytową produkcję;  
2. Absolwentów uczelni wyższych, poszukiwanych w branżach technicznych;  
3. Dobre skomunikowanie drogowe z Europą Zachodnią;  
 
    
 Czego zatem potrzebujemy?  
 
•   Potrzebujemy aktywnych działań związanych z branżą morską i logistyczną;  
 
•    Rozwoju przedsiębiorczości lokalnej; 
 
•    Wsparcia rozwoju sektora nowoczesnych usług.  
 
 
 
 
 



 
 

 

Szczecin 2020 / PRACA  
 
    
Potrzebujemy aktywnych działań związanych z 
branżą morską i logistyczną.  
Działania z tego obszaru wpisują się w 
inicjatywę powołania Nadodrzańskiego 
Korytarza Logistyczno-Przemysłowego, który 
jest naszą szczecińską propozycją dla rozwoju 
tej części Polski przy wsparciu Rządu RP.  
 
Potrzebujemy:  
 
-  12,5 m dla Szczecina;  
-  Nowego wjazdu do portu - węzła Łasztownia;  
-  Morskiej Strefy Przemysłowej – wsparcia dla 
Przedsiębiorców;  
-  Strefy „Północ” – wsparcia dla terenów 
poprzemysłowych;  



 
 

 

Szczecin 2020 / Praca / Morska Strefa Przemysłowa 

Lokalizacja -  tereny po byłej Stoczni 
Szczecińskiej  wraz z przyległymi 
terenami produkcyjnymi usytuowanymi  
wzdłuż brzegów Odry  oraz tereny 
Wyspy Gryfia.  
 

 
 
Morską Strefę Przemysłową stanowi 
grupa około 40 przedsiębiorstw 
prowadzących działalność produkcyjną 
na rzecz gospodarki morskiej. Średnie 
zatrudnienie w Strefie ok. 2000 
pracowników. Przedsiębiorcy zrzeszeni 
są w Klastrze Morskim.  
 



 
 

 

Szczecin 2020 / Praca /  Morska Strefa Przemysłowa i Strefa Północ  
Wizualizacja firmy  Bilfinger  
   



 
 

 

Szczecin 2020 / Praca /  Strefa Północ                      Wizualizacja firmy Teleyard 
   Lokalizacja -  tereny na północ, poza 
obszarem byłej Stoczni Szczecińskiej, leżące 
wzdłuż Odry wraz z przyległymi terenami. 
Okolice dzielnicy Golęcino, Skolwin. 
 
Strefę tworzą firmy prowadzące działalność 
produkcyjną.  
- TELEYARD – produkcja elementów 

dźwigów i konstrukcji dla sektora 
morskiego. Koszt budowy zakładu ok. 30 
mln EUR. Zatrudnienie 300 osób 
(docelowo 1000). 

- APIS: branża papiernicza. Teren byłej 
Papierni Skolwin. Zatrudnienie w 2014 r. – 
72 etaty. Prowadzone są prace 
rewitalizacyjno - remontowe budynków.  

- PARTNER: Budowa statków morskich i 
innych jednostek, prefabrykacja i montaż 
sekcji okrętowych - 300-500 pracowników; 

Doprowadzenie niezbędnej 
infrastruktury technicznej do terenów 
inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej  



 
 

 

Szczecin 2020 / PRACA  
 

Drugim kierunkiem, jest kontynuacja działań rozpoczętych w latach 2006 – 
2013, czyli tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej 
gałęzi gospodarki miasta jaką jest sektor nowoczesnych usług, oraz wsparcie 
dla biznesu lokalnego.  
 
Proponujemy m.in.:  
 
• Park „Dąbie” – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm;  
• Rozwój Technoparku Pomerania – we współpracy z uczelniami;  
• Akcja Pustostan – preferencyjne zasady wynajmu niechcianych lokali 
   użytkowych;  



 
 

 

Szczecin 2020 / Praca / Park „Dąbie” - strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm 
  

 W celu tworzenia warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości, w tym 
nowej gałęzi gospodarki jaką jest 
sektor nowoczesnych usług oraz 
wsparcie biznesu lokalnego, 
planowane jest utworzenie strefy 
przedsiębiorczości dla małych i 
średnich firm -  Park „Dąbie”. 
 
Miasto rozpoczęło prace  związane       
z przygotowaniem pod inwestycje 
terenu położonego w bezpośrednim 
sąsiedztwie Lotniska Szczecin - Dąbie                 
o powierzchni całkowitej ok. 7,8 ha.   
Dla przyszłych inwestorów przewi-
dziane są działki inwestycyjne  
o powierzchni ok. 5000 m2.  



 
 

 

Szczecin 2020 / Praca / Park „Dąbie” – otoczenie Lotnisko  
  

Lotnisko użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji – otwarte dla wszystkich użytkowników 

 

https://lh3.googleusercontent.com/-IgKR25UXVoY/TtSn_C0W1aI/AAAAAAAAB34/h7in7Fy6L7A/s1024/Szczecin-D%C4%85bie.jpg


Szczecin 2020 / Praca /  Technopark Pomerania 
 



 
 

 

Szczecin 2020 / PRACA 

www.szczecin.eu/invest 



 
 

  
Szczecin 2020  

 EDUKACJA  
 
 



 
 

 
Szczecin 2020 / EDUKACJA  
 
Rozwój gospodarczy determinuje także dobrze wykształcona kadra.  
Dlatego proponujemy wsparcie szczecińskiej oświaty przez m.in. :  
 
•  Nauki ścisłe – program rozszerzający obowiązującą 
    podstawę;  
•  Szczeciński standard językowy – rozwijanie 
    dwujęzyczności;  
•  „Akademicki Szczecin” – stypendia, akcje 
     promujące, nagrody dla najlepszych, targi 
     edukacyjne, strona www dla studentów; 
•   Rada przemysłowo-dydaktyczna – współpraca 
     z Przedsiębiorcami w celu tworzenia optymalnego 
     Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, 
     w dopowiedzi na potrzeby Mieszkańców i rynku 
     pracy;  
• System internatów i burs - dający możliwość 
    napływu młodych ludzi do miasta;  
• program: Lepsza szkoła – inwestycje oświatowe; 



Stypendium dla doktoranta - 3 000 zł brutto miesięcznie. 
 
Stypendium dla studenta - od 1 000 do 1 400 zł  brutto miesięcznie. 
 
Od początku funkcjonowania Programu stypendialnego Miasto przeznaczyło na 
ten cel z budżetu blisko 3 mln zł. 
 

Szczecin 2020 / EDUKACJA/ Akademicki Szczecin /  
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów  



 
 

 

Szczecin 2020 / Edukacja / Centra Innowacji  
 

  - SERVICE INTER-LAB - Centrum Transferu Wiedzy 
i Innowacji dla Sektora Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego. 

 - Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego  



 
 
Centrum Bioimmobilizacji i 
Innowacyjnych Materiałów 
Opakowaniowych ZUT  

Szczecin 2020 / Edukacja / Centra Innowacji  
  
Centrum Nanotechnologii ZUT  
  



 
 

 

Szczecin 2020  
 

WSPÓŁDECYDOWANIE  
 
 



Szczecin 2020 / WSPÓŁDECYDOWANIE 
 

Miasto będzie rozwijało się tylko przy aktywnym 
udziale mieszkańców zaangażowanych w jego 
sprawy.  
 
Proponuję:  
 
•  Kontynuację Programu Inwestycji Rad Osiedli;  
•  Kontynuację Budżetu Mieszkańców Szczecina;  
•  Więcej konsultacji społecznych;  
•  Program Urząd non stop – Biuro Obsługi 
  Interesantów będzie czynne do późnego wieczora;  
•  Program Alert Miejski - Dbam o Moje Miasto – 
   zgłaszanie i monitorowanie problemów miasta –  
   system wymiany opinii z mieszkańcami;  
•  Centrum Aktywności Mieszkańców – zgłaszanie 
   i wdrażanie pomysłów mieszkańców.  



Szczecin 2020 / WSPÓŁDECYDOWANIE / Program Inwestycji Rad Osiedli 
Przykłady zrealizowane: plac zabaw przy ul. Zawiłej; oświetlenie solarne przy ul.Rolnej; 
schody przy ul. Rybackiej; boisko przy ul. Zajęczej  
 



Szczecin 2020 / Współdecydowanie / Staw Brodowski – 
projekt realizowany  dzięki wygranej w  Szczecińskim Budżecie 
Obywatelskim 2014  
   



Szczecin 2020 / WSPÓŁDECYDOWANIE / Zwycięskie projekty Szczecińskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2014 dla Rad Osiedli :  
przebudowa Parku im. Stanisława Nadratowskiego;  mini muszla koncertowa - Plac im. 
Pawłowskiego ;  rondo w Zdrojach; system ścieżek rowerowych w dzielnicy Północ   
 



 
 

  
Szczecin 2020  
 OTOCZENIE  

 
 



 
 

 

Szczecin 2020 / OTOCZENIE 
 
 
 

Dla każdego mieszkańca, poza pracą, edukacją dzieci, istotna jest przestrzeń, w której żyje.  
Zapewnienie szerokiego dostępu do różnego rodzaju dóbr, usług i udogodnień, które 
stwarzają lepsze warunki i podnoszą jakość życia mieszkańców, jest rolą i celem każdego 
samorządu.  
 

   PROGRAMOWANE DZIAŁANIA :  
 
• programy profilaktyczne dla dzieci, udogodnienia dla rodziców;  
• programy aktywizujące seniorów;  
• projekty rekreacyjne i sportowe;  
• poszerzanie dostępu do oferty kulturalnej;  
• poprawa jakości przestrzeni publicznej;  
• inwestycje drogowe, które stworzą spójny system komunikacyjny;  
• ekologiczny, nowoczesny transport publiczny;  



 
 

 

Szczecin 2020 / OTOCZENIE 
 
 
 

 
  

Z przyjaznym otoczeniem związane jest wykorzystanie 
walorów naturalnych Szczecina, a w tym ciągła POPRAWA 
JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ tak, aby nasze miasto z 
każdym dniem, w myśl Floating Garden stawało się miejscem 
co raz lepszym do życia, w tym m.in..:  
 
•  Projekt Śródmieście – renowacje i odnowy kamienic,  
   wspólne programy, program jedna ulica rocznie;  
•  Program Estetyzacji - katalog miejskich mebli, StreetArt, 
   miejsca na graffiti;  
•  Inwestycje lokalne – program Rad Osiedli, fundusz 
   spójności, służący wyrównywaniu różnic między 
   poszczególnymi dzielnicami naszego miasta. Mieszczą się  
   w nim te zadania, które nie mają charakteru  
   ogólnomiejskiego, a są zbyt duże, aby realizować 
   je przy pomocy społecznego budżetu RO  
   na poszczególne lata;  
•  EcoZmiany – Bądź Eco, stacje elektryczne;  



Szczecin 2020 / OTOCZENIE /  Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera;  
Teatr Letni – przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych 
  
 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Willa Lentza - miejsce spotkań; 
 Centrum Kultury Technicznej przy Muzeum Techniki i Komunikacji     



 
 

Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Budowa transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej na 
Wyspie Grodzkiej ; Zakątki wodne 
  



Szczecin 2020 / OTOCZENIE /  
Centrum Żeglarskie 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Zadania inicjowane przez Rady Osiedli / 
Budowa Amfiteatru – sceny letniej i zagospodarowanie terenu przy Teatrze Lalek 
„Pleciuga”; Skwer Gałczyńskiego; Plac Batorego; Park rekreacyjny przy ul. Popiełuszki  
 



 
 

 
Szczecin 2020 / OTOCZENIE 

 
 
 

 

Inwestycje drogowe, 
które stworzą spójny 

system komunikacyjny  
 

Ekologiczny, 
nowoczesny transport 

publiczny  



KĘPA PARNICKA 

WYSPA GRYFIA 

WYSPA ZIELONA 

Planowana w dalekiej perspektywie 
czasowej  „Trasa Nowogdańska”  jako  
docelowe połączenie Miasta Szczecin 
i Portu  z A-6 

Istniejąca ul. Autostrada Poznańska – 

do przebudowy 

Brakujący fragment ul. Autostrada 

Poznańska (do połączenia z A-6) 

Planowane połączenie 

drogowe realizowanej 

etapami „Obwodnicy 

Śródmiejskiej”  

z ul. Autostrada 

Poznańska  

31 
Planowane 
obejście  
miejscowości 
Przecław 

Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Układ drogowy Szczecina i okolic – drogi istniejące i 

planowane  
 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Przebudowa ul. Autostrada Poznańska 

Inwestycja ma  za zadanie zwiększenie dostępności 

komunikacyjnej w ramach miasta oraz poprawę 

spójności komunikacyjnej miasta z siecią dróg 

krajowych i międzynarodowych, w szczególności   

z autostradą  A-6 oraz drogą ekspresową S-3. 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Przebudowa ul. Autostrada Poznańska  - węzeł 
Granitowa z przedłużeniem do Autostrady A-6 
 

Węzeł Granitowa  
nowe rondo 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Budowa drogi krajowej nr 13 od ronda Hakena do A-6 
 



  

Łasztownia 

Infrastruktura 
portowa – zadania 
miejskie 

Zakres opracowania 

Granica portu 
morskiego 

Koszty 
167 365 701,68 zł 

59 039 689,23 zł 

Szczecin 2020  Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie 

 57 724 012,00 zł 
Łącznie: 284 129 402,91 zł 

Estakada Pomorska 
wraz z ul. 
Górnośląską i 
Basenową 



Łasztownia  

Szczecin 2020  Modernizacja dojazdu drogowego do Portu w Szczecinie 

Przebudowa dróg 
lokalnych na Łasztowni 

Skrzyżowanie typu rondo ul. 
Energetyków i  Św. Floriana 

Zapewnienie 
przejazdu ul. Celnej 
pod ul. Energetyków 

Budowa Mostu Kłodnego 

Likwidacja łącznic 
Trasy Zamkowej 

Drogi dojazdowe 
do Portu 
Rybackiego Gryf 

Połączenie z 
mariną na Wyspie 
Grodzkiej 



 Estakada Pomorska, Basenowa, Górnośląska  

Wzmocnienie nośności 
Estakady Pomorskiej 

Przebudowa układu pod 
Estakadą Pomorską 

Ul. Górnośląska 

ul. Basenowa 
ul. Gdańska 

Szczecin 2020  Modernizacja dojazdu drogowego do Portu w Szczecinie 



Port – zmiany w układzie komunikacyjnym  

Budowa ronda na  
ul. Hryniewieckiego 

Asfaltowanie  
ul. Kujota Łącznica ul. Bulwar 

Gdański i Rybnickiej 

Szczecin 2020  Modernizacja dojazdu drogowego do Portu w Szczecinie 



 
 

 

Szczecin 2020 Podstrefa Szczecin SSE Euro Park Mielec - lokalizacje: Trzebusz, 
Dunikowo, Lubczyńska-Kniewska 



 
 

 

Szczecin 2020 Podstrefa Szczecin SSE Euro Park Mielec - lokalizacje: Trzebusz, 
Dunikowo wraz z nowym układem drogowym 



 
 

 

Szczecin 2020 Podstrefa Szczecin SSE Euro Park Mielec - nowy układ drogowy - rondo u 
zbiegu ulic Goleniowska, Nowoprzestrzenna,  Lubczyńska oraz Węzeł Tczewska  



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Trasa Północna, etap III – Budowa nowej ulicy  
                                                      od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska  

 

Trasa Północna Etap – III projektowanie STEŚ 

Trasa Północna Etap – II realizowany 

Trasa Północna Etap – Ia zrealizowany 

Trasa Północna Etap – Ib ZRID 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Trasa Północna, etap III – Budowa nowej 
ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska  



Szczecin 2020 / OTOCZENIE /  
Obwodnica Śródmiejska  



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / 
Przebudowa ul. Szafera (od 
Al. Wojska Polskiego do ul. 
Sosabowskiego)  



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego 
do ul. Sosabowskiego) – rejon skrzyżowania z ul. Modrą I rejon przy Hali 
Widowiskowo-Sportowej 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Przebudowa ul. Arkońskiej od pętli 
tramwajowej "Las Arkoński„ do Al. Wojska Polskiego  
Projektowane rondo w Al. Wojska Polskiego  



  

 

Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Układ drogowy przy kąpielisku Głębokie – wariant 
rondo i skrzyżowanie – temat realizowany  w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych  
  



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Przebudowa Placu Zwycięstwa   



Szczecin 2020 / OTOCZENIE /  Modernizacja torowisk 

Sieć tramwajowa w 
Szczecinie: 

_ torowiska 

       niezmodernizowane 

_ odcinki 

      zmodernizowane  

_ odcinki w trakcie  

       modernizacji 

_ odcinki planowane 

       do modernizacji  
 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – etap I i II  
 



 

Szczecin 2020 / OTOCZENIE /  
Szczeciński Szybki Tramwaj - Pętla 
„Turkusowa”  
 



 
 

 

Szczecin 2020 / OTOCZENIE / System Parkingów Miejskich  - Parking Park&Ride    
przy przystanku „Lotnisko”  - Szczeciński Szybki Tramwaj 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Przebudowa ulicy Potulickiej i Narutowicza 



  

 

Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Zajezdnia tramwajowa Pogodno; Pętla tramwajowa 
przy ul. Kwiatowej; Linia tramwajowa do Mierzyna  
   
 
 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE /  Inwestycje w tabor 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Szczecińska Kolej Metropolitalna - układ docelowy 

Police 

60 

Goleniów 

Gryfino 

Stargard Szcz. 

 

 

 

 

 

 

41 tys. 
 34 tys. 

 31 tys. 

 80 tys. 

 410 tys. 

Źródło: materiały 
SIiTKRP   
Oddział Szczecin   



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Szczecińska Kolej Metropolitalna 

Police 

Dworzec Główny 

Dąbie 

Niebuszewo 

Źródło: materiały 
SIiTKRP   
Oddział  Szczecin   



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Szczecińska Kolej Metropolitalna –  
                                                      Węzeł komunikacyjny Niebuszewo 

A 

T 

A 

A 

Źródło: 
materiały 
SIiTKRP  
Oddział  
Szczecin   



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Szczecińska Kolej Metropolitalna  
                                                     Przystanek Szczecin SPNT 

Źródło: materiały 
SIiTKRP  
Oddział Szczecin   



Aktualny zakres opracowania  

 
Dworzec PKP 
      - przebudowa budynku dworca głównego; 
       - wyprostowanie przebiegu części torów; 
       - częściowa przebudowa peronów poprzez wymianę nawierzchni; 
       - remont istniejącej kładki dla pieszych – dostosowanie do potrzeb osób  
         o ograniczonych możliwościach poruszania się; 
       - budowa nowej kładki łączącej ruch pieszych z górnym tarasem  
         i parkingiem wielopoziomowym (obsługa czasowa w pawilonach przy starej kładce); 
       - kompleksowa wymiana instalacji na całym terenie; 
       - prace renowacyjne muru oporowego wraz z ewentualnym wzmocnieniem konstrukcji. 
      
       
 

Łączne koszty inwestycji: 140 mln zł w tym 30% kosztów  
na inwestycje w infrastrukturę niekolejową 

Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Modernizacja dworca głównego PKP Szczecin 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Modernizacja dworca głównego PKP Szczecin 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Modernizacja dworca głównego PKP Szczecin 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Modernizacja dworca głównego PKP Szczecin 



Schemat komunikacyjny Miasta Szczecina – uwarunkowania opracowania  
Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Modernizacja dworca głównego PKP Szczecin 



…………..  
Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Modernizacja dworca głównego PKP Szczecin 



Jak to może wyglądać…  

Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Modernizacja dworca głównego PKP Szczecin 



Jak to może wyglądać…  

Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Modernizacja dworca głównego PKP Szczecin 
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- budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu 
-budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Wyzwolenia 
-budowa drogi dla rowerów w ciągu pl. Żołnierza 
Polskiego i Matejki 
-wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów w ciągu al. 
Piastów 
-wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów w ciągu ul. 
Rayskiego 
-wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów w ciągu ul. 
Piłsudskiego 
-poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego 
przy ul. Jagiellońskiej 
  
Wszystkie te inwestycje łączą się m.in. z 
uruchomieniem Szczecińskiego Roweru Miejskiego.  
 
Zmiany organizacji ruchu, które mają nastąpić po 
przebudowie al. Piastów (torowiska) związane są 
właśnie z tym, by dać mieszkańcom system z 
możliwie dobrze funkcjonującą infrastrukturą 
rowerową, która oczywiście w dalszych latach 
będzie sukcesywnie rozbudowywana. 
 Inne z inwestycji, przy których pojawi się 
infrastruktura rowerowa, to m.in. przebudowa pl. 
Zwycięstwa, Niepodległości. Planowane jest 
wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów wzdłuż 
kolejnych ulic m.in. Potulicka, czy 3 Maja, w celu 
skomunikowania Śródmieścia z Dworcem Głównym. 
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Dziękuję za uwagę 
 
 
 
 Piotr Krzystek 
 Prezydent Miasta Szczecin 
 
 
Proszę o zgłaszanie opinii do Programu na adres:  
2020@um.szczecin.pl 
 
Informacje o Programie znajdą Państwo na stronie: 
www.konsultuj.szczecin.pl  
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