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 Tańczące tramwaje (Kadr z filmu)
 
Kołyszące się na boki tramwaje sun

pasażerowie w środku na siebie
zadziwiając kolejnych widzów

 

Materiał umieszczony został w serwisie YouTube. Zareklamował go na swojej stronie na 
Facebooku Szczeciński Ruch Miejski.

„W Szczecinie mamy atrakcję

W rytm muzyki 

W trwającym niespełna dwie minuty materiale widzimy szczeci
torowiskiem wzdłuż al. Wyzwolenia. Szyny s
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 na boki tramwaje sunące przez centrum miasta. Aż trudno uwierzy

rodku na siebie nie wpadają. Taki krótki film krąży wła
c kolejnych widzów.  
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ski Ruch Miejski. 

ę turystyczną – tańczące tramwaje”. 

cym niespełna dwie minuty materiale widzimy szczecińskie tramwaje jad
 al. Wyzwolenia. Szyny są tak powyginane, że pojazdami kołysze na 

Kolejna "atrakcja turystyczna" Szczecina. 

ce tramwaje. Film, który wiele mówi 

 trudno uwierzyć, że 

y właśnie w sieci 

Materiał umieszczony został w serwisie YouTube. Zareklamował go na swojej stronie na 

skie tramwaje jadące 
e pojazdami kołysze na 



wszystkie strony. Obraz wzbogacony został o muzykę, która wpasowuje się w ten 
tramwajowy „taniec”. 

Pojazdy sfilmowane zostały na dwóch odcinkach al. Wyzwolenia. Ten między placem 
Żołnierza a placem Rodła jest w najgorszym stanie. Torowisko powstało tu w 1979 roku. 
Nigdy nie przechodziło generalnego remontu. Prowadzone są jedynie doraźne prace, które 
pozwalają utrzymać je w eksploatacji. 

Niewiele młodszy jest odcinek między skrzyżowaniem z ulicami Malczewskiego i Rayskiego 
a placem Rodła. Tu także tramwaje nie jadą równo. 

Oba odcinki są teoretycznie przewidziane do gruntownej modernizacji, która oznacza 
zbudowanie torowiska wraz z podbudową od podstaw. Ma to się stać do 2023 roku w ramach 
większego projektu modernizacji szczecińskich torowisk. 

Obietnice magistratu 

Miasto zapewnia, że plany zrealizuje. W jednym z ostatnich komunikatów można było 
przeczytać: 

„Po raz kolejny podkreślamy, że projekty tramwajowe to jeden z priorytetów inwestycyjnych 
Miasta w tej perspektywie unijnej. W najbliższym czasie po zwiększeniu budżetu 
rozstrzygany będzie przetarg na przebudowę ul. Szafera, jak również przetarg na torowiska na 
Placu Szarych Szeregów i Wyszyńskiego. Niedługo ogłoszone zostaną postępowania 
przetargowe na przebudowę Kolumba i Powstańców Wielkopolskich. Przygotowania trwają 
też do przetargu na przebudowę Wyzwolenia do dworca Niebuszewo [ciąg od al. 
Niepodległości przez aleję Wyzwolenia, Kołłątaja, Asnyka – red]. Pod koniec tego roku, 
ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę Węzła Głębokie. Na to zadanie w ostatnim czasie 
zwiększono budżet oraz dofinansowanie”. 

 
 


