
Tramwaje wrócą, ale jesienią
W ALEI 3 Maja podwykonawcy 
zatrudnieni przez Energopol 
Szczecin S.A. kończą 
roboty przy wymianie 
kilkusetmetrowego odcinka 
torowiska dla tramwajów.
Na zagospodarowanie jego 
otoczenia wraz z zielenią 
wzdłuż pasa między jezdniami 
Energopol dostał czas do 
20 maja.

Tory i sieć trakcyjna są gotowe. 
Trwają prace m.in. przy montażu 
nowego wygrodzenia pasa toro
wiska od strony obu jezdni, jak 
również przy wylewaniu nowych 
odcinków nawierzchni asfalto
wej na przejazdach w obrębie 
skrzyżowań, gdzie aleję przecinają 
boczne na wysokości pl. Stefana 
Batorego. Przed nowymi nasadze
niami do wykonania są też jeszcze 
porządki na zagruzowanych teraz, 
a przekopywanych wcześniej pod 
nowe instalacje, pasy poboczy 
ze szpalerami drzew, które od

dzielają jezdnie od torowiska. To z ul. Narutowicza, gdzie właśnie
zaś -  jak na razie -  urywa się tuż rozpoczęła się dopiero rozbiórka
przed starymi przystankami w obu starych płyt chodników. Na ich
kierunkach przy skrzyżowaniu wysokości wykonana została jak

Majowy finat inwestycji torowej w al. 3 Maja jeszcze nie oznacza, że rychło 
wrócą tu tramwaje. Pojadą one tędy dopiero za kilka miesięcy, nie wcześniej 
niż po wakacjach. Do tego czasu Energopol ma wreszcie zakończyć przebudowę 
trasy do Pomorzan w ulicach Narutowicza i Potulickiej. Fot Mirostaw w in c o n e k

dotąd podbudowa pod nowe tory. 
Dalej na samym zakręcie w jezdni 
nadal oglądać można sfatygowane 
szyny obu torów.

Spółka Tramwaje Szczecińskie, 
która w imieniu miasta prowadzi 
tę inwestycję, zleciła ją  Energo- 
polowi, bo ten -  podobnie jak 
wcześniej w przypadku przebu
dowy pobliskich ulic Narutowicza 
i Potulickiej -  spośród oferentów 
zaproponował najniższą cenę. Przy
pomnijmy, koszt wymiany tego 
odcinka torowiska w al. 3 Maja 
to 3 min 660 tys. zł.

Tramwaje pojadą nowym to
rowiskiem w al. 3 Maja jednak 
nie wcześniej niż z początkiem 
tegorocznej jesieni. Do tego cza
su -  jak zakłada plan -  ta sama 
firma Energopol jako główny wy
konawca ma się uporać wreszcie 
z przebudową dalszej części trasy 
do Pomorzan w ulicach Naruto
wicza i Potulickiej z pętlą przy 
ul. Piekary.
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