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Kto wie. czy nie skończy się 
na budowie od nowa?-mówili 
wczoraj radni o problemie pę
kających spawów na nowym 
torowisku tramwajowym 
od Mostu Długiego po Basen 
Górniczy. To niekończąca się 
historia.

Wczoraj o feralnym torowisku 
dyskutowali radni Rady Mia
sta w towarzystwie przedsta
wicieli spółki Trawmaje Szcze
cińskie, Szczecińskiego Przed
siębiorstwa Autobusowego 
„Dąbie”. Obecny był również 
przedstawieciel wykonawcy: 
Energopol Szczecin. Dane 
przedstawione przez TS zat
rważają. Pierwotnie na torowi
sku było 960 spawów. Pęknię
cia objęły 219 spoin. To raptem 
po dwu i pół roku użytkowa
nia torów, które powinny wy
trzymać 20 lat! Najgorzej jest 
na Moście Długim, gdzie ko
nieczna jest kompleksowa na
prawa.

- Czekamy na ostateczne 
usunięcie problemu na płycie 
mostowej. Nie bagatelizujemy 
sytuacji - mówi Krystian Waw
rzyniak, prezes TS.

Według Tramwajów Szczecińskich najgorsza sytuacja jest 
na Moście Długim. Powstał nawet projekt ratowniczy
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Energopol Szczecin po
twierdza, że przy spawaniu 
szyn użyto nieskutecznych me
tod. W czasie budowy torowi
ska wykonywała te prace 
spółka Taumer z Krakowa - po
dwykonawca. Pierwsze po
prawki wykonywała też ta 
sama firma. Od Upca 2017 roku 
robi to Bahn Technik Wrocław. 
Doszło do wymiany odcinków 
szyn.

Radni byli bezlitośni dla 
Energopolu Szczecin.

- Moim zdaniem to wyko
nawca spartolił. Nie wiem, czy 
nie będziemy musieli kłaść to

rowiska na nowo - mówi Marek 
Duklanowski, radny PiS.

- To stan klęski żywiołowej, 
który trwa od ponad 2 lat - uważa 
Henryk Jerzyk, radny SLD.

- Czy to się nie skończy? - py
tał Władysław Dzikowski, radny 
z klubu Bezpartyjni.

- Nikła jest szansa na zakoń
czenie - odpowiedział prezes 
Wawrzyniak.

Dziś wiadomo, że ES 
do końca maja położy asfalt 
na odkrywkach ulicy Energety
ków i Gdańskiej. Nie jest znany 
termin prac na Moście Długim. 
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