
Pętla z torami prawie gotowa, ale to nie koniec przebudowy

Tramwaje wrócą 
na Głębokie w tym roku
Prace zmierzające do 
wznowienia ruchu na 
nowej pętli w węźle przy 
szczecińskim jeziorze 
Głębokie coraz bliżej finału. 
Tramwaje powinny tam 
powrócić w grudniu. Co 
rzecz jasna nie oznacza 
końca całej komunikacyjnej 
inwestycji u zbiegu al. Wojska 
Polskiego z ulicami: Miodową, 
Hieronima Kupczyka i Emila 
Zegadłowicza.

Zaplanowany kolejny etap robót 
będzie wiązać się z większymi niż 
to było do tej pory utrudnieniami 
w ruchu samochodów, zwłaszcza 
w przejeździe tą ostatnią w obu 
kierunkach. Tam już są prowadzone 
prace przy poszerzaniu pasa jezdni 
na wysokości kąpieliska. I będą 
kontynuowane w następnych ty
godniach. Do tej pory ruch w tym 
rejonie odbywał się w miarę płynnie 
i bez zatorów, mimo że w tym czasie 
urządzany był także nowy odcinek 
jezdni końcowego odcinka al. Wojska 
Polskiego z wyspą rozdzielającą 
go na dwa wydzielone pasy wlotu 
i zjazdu na wysokości mającego 
powstać tam czterowlotowego ronda 
turbinowego.

- Infrastruktura na pętli tramwa- 
jowo-autobusowej jest już prawie 
gotowa. Układ torowy został za
mknięty. Trwa rozwieszanie trakcji 
tramwajowej, podbite zostało torowi
sko, wykonywane są ostatnie spawy 
i drobne prace wykończeniowe. 
Przed oddaniem pętli: konieczne 
będzie jeszcze przeprowadzenie 
próbnego przejazdu tramwaju - 
informuje Piotr Zieliński, rzecznik 
prasowy komunalnej spółki Szcze
cińskie Inwestycje Miejskie, która 
w imieniu miasta odpowiada za 
realizację tego zadania. - Wszystko 
wskazuje na to, że po uzyskaniu 
wszelkich uzgodnień jeszcze w grud-
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niu będziemy mogli przywrócić ruch 
tramwajów do pętli.

Montaż nowej sieci trakcyjnej 
spółka Strabag, wykonawca ca
łej inwestycji, zlecił spółce PKP 
Energetyka. Trwają równocześnie 
prace przy uzupełnianiu między
torzy warstwą tłucznia, wylewany 
jest również asfalt w pasach jezdni 
manewrowych w obrębie nowej pętli' 
wraz z podjazdami do peronów. 
Na przystankach, które mają być 
wspólne dla tramwajów i autobu
sów, umożliwiając z nich przesiadki 
z drzwi w drzwi, do wykonania jest 
jeszcze część prac brukarskich przy 
ich nawierzchniach.

Bliskie ukończenia są także ro
boty przy budowie zbiornika reten- 
cyjnego. Ten powstał w głębokim 
wykopie tuż przy leśnej skarpie 
na wysokości jeziora Głębokie za 
lukiem także przebudowywanej ul. 
Hieronima Kupczyka, która łączy 
Głębokie z Wołczkowem. Zakończo
ne tam zostało jego betonowanie, 
wykonana będzie jeszcze izolacja 
i obiekt zostanie zasypany.

W ramach prac drogowych, 
w najbliższym czasie rozpoczną 
się roboty przy budowie kolejnego 
fragmentu jezdni wzdłuż ul. Emi
la Zegadłowicza. Prace przy jej 
poszerzaniu trwają już od kilku 
miesięcy. W związku z jej przebu
dową od najbliższego czwartku, 12 
listopada, kierowcy będą musieli 
się liczyć z utrudnieniami. W go
dzinach 9-17 na odcinku pomiędzy 
ulicami Miodową i Kąpieliskową 
wprowadzone zostanie ręczne ste
rowanie ruchem. Tak będzie przez 
kolejne 2 do 3 tygodni - co będzie 
uzależnione od tempa prac, a to od 
panujących w tym czasie warunków 
atmosferycznych i możliwości reali
zacji ich przy zachowaniu reżimu 
technologii budowy.

Na wykonanie wszystkich prac 
spółka Strabag ma 24 miesiące od 
dnia podpisania umowy i powinna 
zakończyć inwestycję najpóźniej do 
grudnia przyszłego roku. Kontrakt 
opiewa na ponad 65,8 min zł. @® 
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