
IlTANIE PR.ZEJSCIA PODZIEMNE
CZY SZCZECIN doozeka ZALETA o p~~yslu jest jego wy- obiekt o uruchomiony zosta.uie w

sie pod'lJiemnych przejsc? jatkowo niski koszt:. «!kolo 4 tys. przewidzianym terminie.
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prawa. wy awa a S1f~ YC maga on tez wieikicb prac ziem- " . ,. OCZYW.I~e

przesad7iona negatywnie. nycb, ani tez duzycb naklad6w su- przeJscIe podZIemne w pelni te_
Przemawialy za tym racjo- rowco~ycb. Mozna go zastosowa~ go sl-owa znaoCZ€'niu, lecz O-
nalne i wazne wzgledy gos :l:'~?~e~amdwg:O:iO~~i,Pu~~r~;: swietlony i ladinie sk?n~o-
podareze: 'po~rzeba os7iCzed zowanie ruchu, a wiec przy wl!zel- wany korytarz .poz;waialJacy bez
nosci materialów budilwla. kiego. rodzaju wiaduktach, estaka- piecznie przedostac sie na dru-

h
.

d b ' t . . dach Itp. Do tego celu nadaja sie ga t. '---" Z br ,- o
nyc , me o or po. e.neJalu zar6wno obiekty juz istniejace jak S r~me Jo~IJJl. a a!l\.me
wykooawczego przedsie- i wznoszone od nowa. Warto przy tam WIeC mlC'Jsca na sklepy,
biilrstw bUdowlanych o.raz t!:~ doda~, ze ,samo wyk~nawstwo obiekty uzytecznosci publiiCf2:-
fakt ze koszt metra kwa me j~st skomplikowane, me wyma- nej iitp. choc mO'ZJna nIp po m y, - ga tez kosztownychi pracochlon-. ' 00.. -
dra;tilwego takiej ko.nst.ruk- nych robót ziemnycb ani specjalne sIec o zaJ,ootalowaJIllU gablot

jJ;~~~~:~:'''O"ryglnalnei"OIWlazannfi
nikoffi Za:ldadu Pro.gramOWall1da . -
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~;SieR~~::~tl~~~szczecinskich nrO J-ektantów
cz~lmk Wy-1!zlalu Wd:roZ€n tego ol< r
zakladu oraz Romuaild Zawadz .

k
o ' l6 ' ' . Przedwczoraj zapadla decyzja
l - g wny s!pecJaJJL:;ta, WlPa~ przeprojektQwania przebudcwywa-

d1i na pomysl racjonailiza.oor- nego wlasnie wiaduktu przy ui.
ski pozwalajacy polaczyc ze so- po~stanc6w Slaskich. Drobne prze-
b

'
d' o k _.,...' . sumecle przystanków tramwajo-

a WIe' onstL u!n.cJ~' wIaduktu wych pozwoli 'wielu mieszkancom
i przejscia podziemnego. CalO'SCPomol'Zan na unikniecie klopotLiwe-
spelnia funJkcje be7)kol~y~nego ~o prz!!jscia przez r,uehliwa jezdnie
dWl\l,p ozioomowe go skrz yzowania I bez'neczne dotarcie do przystan-. .. . ków tramwajowych. Prowadzace tu
Pomewaz lstota wynalau;ku po- prace - Przedsiebiorstwo Bndownic
dlega tademnky patentowej twa KoleJowego rozumiejac wage
h\JC l ~ t .-' , .' zagadnienia, zgodzilo sie na doko-

C sam pom!s .re& luea.u.nIe nan!e drobnych korekt w dokumen-
prosty, nIe mozemy 'POdac zad_ taeji technicznej. Dodatkowy koszt
nvch blizszych szczególów kon- tych robót zamknie' sie w kwocie
stl'UlkcyjnYCh a.nI Op Ulbli'k<YWac 1,.1-1,5 mln zl, a wiee jest bard;;OlUski. Innowacje te nie SPOWOOUJa
rysunku. takze wyt1luzema 'cyklu budowy i

lejce jes.t przejsde przy ul.
Flociana, które na,jlprawdopo-
dobniej 'poQ.ejmie sie wykonac
wlasnymi siJami Przedsiebior-
stwo Eks<ploatacji Prz€'dtsie-
bi'O\l"StwKOImuna1nych. Nie wd.a
jac sie w "z15y1tectlleszczególy
projektu, który znajduje sie W
stadium dysk.UiSji,warto stwier
dzic, ze poo:po'nowane rOZJWla~
zania w 100 procenltaeh za.bez-
piecza roch .pieszy iPOmiedzy
przY\Stan!k!ie.mtramwaljlCJIWyma
ZBI1'zadem Portu Szczecin 0i1'3IZ

~

qlOze la.twó usprawnic caly
ruch kolowy z centrum i z Da-
bia W kierunku elewatora
"Ewa", eloim.iIIlujac zmia.ne !de_
runiku jazrly na zSttro<OZ<J.nejul.
Ener.gety1kaw.

Wiadomosc ta za:peWll1eroz-
cza.ruje nieco s.:z;czecLnian,któ-
rzy w pierwszym rzedzie ocze-
kiwaJi podjecia tych iniWes.ty-
cji w najbardziej zaUoc2xmych
punktach miasta np. na Bramie
PO'l"bOiWej Cf2:y placu ZoLnde.rza.
I&.tota jednak wynalazku szcze..
cinskich racjonalizatorów pole_
ga na tym, iZ nieod'zow.nym e-
lementem kO'Il'Sltruk(:ji jes.t
istnienie w tym miej:sou wia-
dulktu, estakady lub dwupoo;iQ-
mowego skrzyiowam.i8. Na6ze
mias.to posia.dajac ob\V'Od.nice
kolejowa ma wiele moiliwosci
w tym wzgledzie. Mysli sie
wiec o podziemnym przejsciu
na ul. WiIcZ€j, gdzie '51ybkosc
pojarzdów z uwa.gi na duzy ruch
pieszy trzeba bylo ograniczyc
do 40 km/godz. oraz przy ui.
Mickiewicza:, gdzie w dniacl1
meczów Pogc/Ili nrz.eba zamykac
jerouie dla pojawów. Wa71lle
jest jed,nak. równiez i to, ze z
pewnoscia ze szczecinskiego po
mY'slu sko1"Zyostajainne miasta,
w których istnieja warunki do
budowy tego tY'Pu konstrukcji.
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