
O przyszłości torowiska
Obawy uczestników konsultacji: czy linia 

tramwajowa powstaje dla centrum handlowego?
Mieszkańcy konsultowali trzy warianty 

dotyczące układu torów i pętli na ul. Ku Słońcu
autobusów po torowisku od ul. 
Kwiatowej do Ronda Gierosa.

- Najkorzystniejszy wydaje 
mi się wariant III, w którym 
oprócz pętli tramwajowej ma 
powstać pętla autobusowa, 
na którą jest możliwy wjazd 
od strony centrum i od strony 
Mierzyna - mówi Mariusz Tar
ka, miłośnik komunikacji. - My
ślę, że to pozwoliłoby miastu 
znacznie wydłużyć linię 67 
pod „Ster” . Przede wszystkim 
podoba mi się od strony Mierzy
na to, że będzie przesiadka 
„DwD” (drzwi w drzwi) z tram
wajem, który będzie oczekiwał 
na odjazd. Pomysł ten jest już 
stosowany z powodzeniem 
na Basenie Górniczym.

W trakcie spotkania pojawi
ły się zarzuty, że w trakcie bu
dowy pod piłę pójdzie aż 158 
drzew, które chronią mieszkań
ców przed hałasem. Jednym 
z najważniejszych argumentów 
przeciw było to, że pętla pow
staje pod centrum handlowe.

- Całość pomysłu za ponad 
30 min złotych ma usprawnić 
komunikacyjnie fragmencik 
Gumieniec zamieszkały przez 
może tysiąc osób - uważa Ma
rek Duklanowski, radny PiS. - 
Nieco dłuższy (pytanie, czy

droższy?) odcinek n etapu szyb
kiego tramwaju dałby skomuni
kowanie, w zależności od wa
riantu, 12 do 18 tysięcy ludzi. 
Tramwaj na ulicy 26 Kwietnia to 
też skomunikowanie dla 12-20 
tys. mieszkańców.

Rada osiedla Gumieńce nie 
sprzeciwia się powstaniu linii, 
ale jak mówią osiedlowcy jest 
czas, żeby jeszcze zanim pow
stanie projekt wziąć pod uwagę 
stronę społeczną.

- Jako mieszkańcy chcemy 
mieć wpływ na przyj ęte rozwią
zania. Nikt nie przedstawił nam 
analizy komunikacyjnej. Jeżeli 
chcemy nakłonić do korzystania 
a nie zrobimy parkingu 
Park&Ride (parking przesiadko
wy) to jaki to ma sens? - uważa 
Dominika Jackowski z RO Gu
mieńce. - Musimy pamiętać, że 
zwiększa się ruch samochodów, 
a wybudowanie pętli pociągnie 
za sobą powstanie centrum han
dlowego. Obawiam się, że za kil
ka lat dojdzie do zadławienia ru
chu na tli. Ku Słońcu. •
O ®

O Więcej na naszej stronie
Co sądzisz o wariantach budowy to
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Trzy warianty koncepcji były 
trzymanew tajemnicy do ostat
niej chwili. Zostały ujawnione 
dopiero na konsultacjach w sa
li sesyjnej Urzędu Miasta. Wa
riant 1 zakłada budowę linii 
dwutorowej na odcinku 
od Ronda Gierosa do planowa
nej pętli przy centrum handlo
wym „Ster” . Zaletą tego warian
tu jest to, że zakres przebudowy 
infrastruktury drogowej oraz 
technicznej ograniczony został
by do minimum.

Wariant 2 zakłada przebudo
wę linii tramwajowej jednoto
rowej na odcinku od Ronda 
Gierosa do skrzyżowania z uli
cą Kwiatową oraz budowę linii 
jednotorowej od ulicy Kwiato
wej do planowanej pętli 
przy centrum handlowym 
w obrębie istniejącego pasa roz
działu. Przyjęto budowę trzech 
przystanków.

Natomiast wariant 3 zakłada 
budowę linii dwutorowej na od
cinku od Ronda Gierosa do pla
nowanej pętli i poszerzenie pa-

► Na konsultacjach padły zarzuty- że pętla i nowe tory powstaną z myślą o centrum handlowym, które 
ma powstać obok istniejącego CH „Ster". Na budowę zapisano 31 min zł. Realizacja na lata 2019-2020

Chcemy mieć 
wpływ na przyjęte 

rozwiązania - mówi 
rada osiedla 

Gumieńce

sa rozdziału pomiędzy jezdnia
mi ulicy Ku Słońcu aż do 17 m. 
Przyjęte parametry toru tram
wajowego umożliwiają płynną 
i komfortową jazdę, a szeroki 
pas rozdziału pozwala na swo
bodną lokalizaq'ę peronów i in
nych urządzeń technicznych. 
W tym wariancie przyjęto loka

lizację 3 przystanków. Jest jesz
cze podwariant 3b, który posia
da zmieniony w stosunku 
do wariantu 3 wjazd na pętlę 
od strony Mierzyna, dodatkowy 
przystanek przy ul. Marynarzy 
Polskich, przystanek z perona
mi naprzeciwległymi przy ul. 
Kwiatowej i możliwość jazdy
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