
Kiedy szybka kolej
8HEI2IIBHlSlltllIllllllliimillllllllllllllilll

miejska w Szczecinie?
SBBacszafcaa ■siiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiRniiiiiiiiii

Miasto nasza rozrasta się coraz 
szybciej i coraz bardziej. Rosnę d o 
my na osiedlu Słonecznym, na rów
nie odległym  Warszawie, w innych 
dzielnicach.

I coraz bardziej natarczywie nasu
wa się pytanie: jak i czym przemie- 
s z : : :ć  ludność na d ługich trasach 
między osiedlam i a zakładam i pracy? 
Jak aołączyć komunikacyjnie Szcze
cin lewobrzeżny z prawobrzeżnym?

Dla specjalistów już daw no stało 
się oczywiste, iż problemu tego nie 
da się rozwiązać przy pom ocy komu
nikacji autobusowej, m ało kapitało
chłonnej w procesie inwestowania, 
ale i też mało efektywnej w eksploa
tacji Autobusy nie byłyby w sianie 
ocdołać ogromnie zw iększonym poto
kom pasażerskim  (w roku 1990 np 
r.a „Słonecznym " ma mieszkać oko
ło 60 tysięcy szczecinian).

Stwierdzono również, iż nie rozwią
że problemu komunikacja tramwajo
wa. Po prostu diatego, że tramwaj 
jest zbyt powolnym  środkiem loko
mocji.

Jakie jest więc wyjście?
—  W warunkach Szczecina —  m ó

wi doc. dr Marian Ratdj z Zakładu 
Komunikacji Miejskiej Instytutu Ksztai 
towania Środow iska w W arszaw ie —  
rozwiązanie problemu komunikacji 
jest tylko jedno: budowa szybkiej 
kolei miejskiej. Przyczyna waszych 
kłopotów nie jest bowiem szybki przy 
rost ludności lecz jej przemieszcza
j ą  s ę z centrum w odległe od nie
go  rejony. Zdecydow anie rośnie dłu
gość tras komunikacyjnych i proble
mem numer jeden staje się czas ich 
pokonywania.

Kc-icepcja szczecińskiej szybkiej 
kolei miejskiej powstała już dawno 
w warszawskim  „Metroprojekcie", a 
ej współ:-.ó-cą jest w łośnie doc. dr 

Maricm Ratc Je traso liczyć będzie 
30 kilometrów, no których znajdzie 
się 26 przystanków. A jeździć nią bę
dziemy z szybkością 36 km  godz.

Czytelników interesuje zopewne, ja
ką trasą biec będą tory SK M . Połą. 
czy ona osiedle Słoneczne z Polica- 
mi. Początek weźmie w Smierdnicy, 
następnie przez „Słoneczne", K lęsko
wo, ul G dańską —  dotrze do kolejo
wego Dworca Głównego. Od tego 
miejsca —  już podziemnym tunelem 
—  tory prowadzić będą przez śród

m ieście do Dworca Niebuszewo. Tu 
skończy się tunel i odtąd znów nad 
ziemią pójdzie ul. Warcisława, za 
haczając o  Drzetowo, Żelechowa, 
Warszewo, Przęsocin, Skotwin, M sc ę- 
cino do Poiic.

Ta ogrom na i kosztowna inwesty
cja realizowana będzie etapami. 
Szczecińskie Biuro Projektów Budow
nictwa Kom unalnego opracowuje ; j ż  

założenia techniczno-ekonomiczne nc 
pierwszy odcinek SKM , od  Słonecz
nego do Basenu Górniczego Maja 
być one gotowe na II kwartał przy
szłego roku.

Oczywiście, budowa 30-kHometro- 
wego metra, to nie zadanie na rok 
ani dwa. Jednakże, korzystać będzie
my z torów S K M  jeszcze w trakcie 
jej budowy. Po gotowych bowiem 
odcinkach kursować będą okresowo 
szybkie, 3— 4-w agonow e tramwaje, 
jeżdżące z prędkością 25 km/godz.

Jak już wspom nieliśm y —  S K M  jest 
jedynym wyjściem z komunikacyjnych 
problemów Szczecina. Jej prędkość 
nie jest jedyną zaletą. Specjalista do 
spraw komunikacji, doc. dr Marian 
Rataj przedkłada nawet nad ten wa
lor inne: punktualność i niezawod
ność. Piusem niebagatelnym jesi ró
wnież to, że n o  sporym  odcinku (i 
rzec by można newralgicznym, bo 
mowa o  śródmieściu, o  i tak już do
statecznie zatłoczonych jezdniach) 
ten środek lokomocji kursować bę
dzie tunelem podziemnym.

Na zakończenie —  kilka słów  mniej 
optymistycznych. O d  momentu, w 
którym odbędziem y inauguracyjny 
kur* SK M , dzieli nas jeszcze sporo 
lat, a już zaczynają się zw iązane z 
jej budową kłopoty. Otóż, m imo iż 
d ok ładne  znana jest metr po me
trze trasa przeb:egu SK M  i wiadomo, 
że tory Dfzeblsgać będą m. Sn. ui. 
Jośmino.»o. w miejscu, gdzie moją 
być one położone —  ulokowano tak
że kolektor cieplny, co jesł zupełnie 
niedopuszczalne.

i w zw iązku 2 tym, gdy nadejdzie 
cza; rozpoczęcia budowy SK M  —  
trzeba będzie kolektor przekładać w 
inne miejsce. Pociągnie to za sobą 
dodatkowe, zbędne koszty (pomija
jąc już kwestię uciążliwości tych ro
bót) a także —  spowoduje zapewne 
perłurbacje w ogrzewaniu mieszkań 
Słonecznego. (mat)


