
Którędy pojedzie ten 
tramwaj? Tajemnica

Chodzi o koncepcję przebiegu drugiego etapu Szczecińskiego 
Szybkiego Tramwaju. Nawet radni nie znają dokumentu
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Czy urzędnicy mają coś do ukry
cia? Z ich działań wynika, że tak. 
„Głos” od kilkunastu dni próbu
je się dowiedzieć, jaM propono
wany jest przebieg trasy i przy
stanki szczecińskiego szybldego 
tramwaju. Chcieliśmy dow ie
dzieć się, czy będą dwie nitki: 
jedna bliżej osiedli Słonecznego 
i Majowego, a druga w  kierunku 
os. Bukowego. Jednak m agi
strat, a za jego pośrednictwem 
Zarząd Dróg i Transportu Miej
skiego - zwleka.

- Obecnie trwają ostateczne 
ustalenia dotyczące koncepcji 
przebiegu drugiego etapu Szcze
cińskiego Szybkiego Tramwaju 
STT - m ówi Szymon Wasilew
ski, rzecznik ZDiTM. - Prosimy 
jeszcze o chwilę cierpliwości, 
przygotowujemy się do zapre
zentowania ostatecznego kształ
tu tej koncepcji dziennikarzom 
i mieszkańcom. Na pewno za 
państwa pośrednictwem bę- 

j dziemy informować opinię pub
liczną na temat ustaleń związa
nych z tym projektem.

Także radni zdumieni są za
chowaniem urzędników.

► Którędy pojedzie tramwaj z pętli Turkusowa? Miejmy nadzieję, 
że tam, gdzie oczekują tego mieszkańcy, czyli blisko osiedli. 
Pierwsza wersja zakładała trasę mniej korzystną dla pasażerów

- Mamy nadzieję, że ZDiTM 
ujawni koncepcję jeszcze 
w  tym roku - mówi zirytowany 
Michał Wilkocłd, radny z klubu 
Bezpartyjni.

Marek Duklanowski, radny 
PiS, o tym, że istnieje koncep
cja, dowiedział się od nas. - Nie 
znam jej, ale chętnie bym po
zn ał - dodaje w  rozm owie 
z „Głosem” .

Przypomnijmy, że w  listopa
dzie 2016 roku - w  czasie kon
sultacji o SST - poznaliśmy sie
dem propozycji przebiegu dru
giej nitki. Przygotowała je firma 
WYG International. Jednak tyl
ko dwie koncepcje wydają się 
realne. To wariant 3 (linia o dłu
gości 5 km) od pętli Turkusowa 
do pętli przy ulicy Niedźwie
dziej przez Łubinową, wzdłuż

Struga, aż do pętli tramwajowej 
zlokalizowanej na osiedlu 
Kijewo, m iędzy ulicam i Nie
dźwiedzią i Pawią. Planuje się 
budowę przystanków przy ul. 
Lnianej, ul. Rydla, w ęzeł prze
siadkowy Handlowa, przy ul. 
Łubinowej, w ęzeł przesiadko
w y Struga, przy ul. Botanicznej, 
ul. Szymborskiej.

Duże zainteresow anie 
w zb u d ził także w ariant nr 7 
(długość trasy 2 ,4  km) z Tur
kusowej na osiedle Bukowe. 
Torowisko zostało poprowa
dzone w zdłuż istniejącej linii 
kolejowej nr 417 do przecięcia 
z ulicą Handlową, następnie 
na południe wzdłuż ulicy Han
dlowej i Chłopskiej, dalej 
na zachód w zdłuż ulicy Kolo
rowych Domów aż do pętli au
tobusowej. Planuje się budo
wę przystanków: przy ul. Lnia
nej, ul. Rydla, w ęzeł przesiad
k ow y H andlowa, przy ul. 
Dąbskiej, ul. Brązowej (os. Bu
kowe). W tym przypadku prze
bieg torowiska w  ulicy Koloro
w ych  Dom ów w ym agałb y 
przebudowy istniejącego ukła
du drogowego. •  ©®
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