
Bliżej kolei metropolitalnej
•  W tym roku porozumienie gmin i złożenie wniosków o pieniądze z UE na projekt 
wart 735 milionów złotych Pierwszy przejazd jest planowany najpóźniej w  2022 roku
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Walne zebranie Stowarzyszenia 
Szczecińskiego Obszaru Metro
politalnego przyjęło uchwałę 
w  sprawie realizacji Szczeciń
skiej Kolei Metropolitalnej.

- Jestem pewny, że się uda 
- m ówi o inwestycji Roman 
Walaszkowsld, dyrektor biura 
Stowarzyszenia Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego.

W tym  roku SOM będzie 
składał wnioski do konkursu 
o dofinansowanie przedsięw
zięcia w  ramach Programu In
frastruktura i Środowisko. Prob
lem polega na tym, że pieniędzy 
do rozdziału jest niewiele, bo 
raptem 1,23 mld zł, a na naszą 
kolej potrzeba 400-500 min zł 
dofinansowania. Cała inwesty
cja ma kosztować ponad 735 
min zł.

- Inwestyqa ma być zrealizo
wana w  tej perspektywie finan
sowej, czyli do 2022 roku - w y
jaśnia dyrektor Walaszkowsld.

W ramach inwestycji ma zo
stać m.in. zmodernizowana li
nia kolejowa nr 406 do Polic, 
powstanie nowa linia łącząca

zmienić sposób myślenia, mo
że zainwestować w  m niejsze 
autobusy - uważa 
Walaszkowsld.

Docelowo SKM ma składać 
się z czterech linii łączących Po
lice, Goleniów, Stargard 
i Gryfino ze Szczecinem, które 
na obszarze m iasta utworzą 
również kolej miejską.

Etap „o ” to budow a sieci 
SKM na liniach kolejowych, 
gdzie obecnie prowadzone są 
regionalne przewozy pasażer
skie tj. na liniach: nr 351, na od
cinku Szczecin-Stargard; nr 273, 
na odcinku Szczecin-Gryfino; nr 
401, Szczecin-Goleniów-Świno- 
ujście, z odgałęzieniem na linię 
402 i 434  do Portu Lotniczego 
Szczecin Goleniów.

W etapie „1” założono budo
wę sieci SKM na wspomnianych 
wyżej liniach i dodatkowo mo
dernizację linii nr 406 Szczecin- 
Trzebież na odcinku ze Szczeci
na do Polic.

Jakie będą korzyść dla pasa
żera? Jeden bilet metropolital
ny - na przejazd w szystkim i 
środkami transportu publiczne
go w  SOM - znacznie ułatw i 
m ieszkańcom  podróżowanie 
i zachęci do korzystania z tran
sportu publicznego. •  
©®

► W ramach SKM mają zostać odnowione przystanki kolejowe. Niebawem zainteresowane gminy 
oraz PKP PLK mają podpisać porozumienie dotyczące realizacji inwestycji

Inwestycja ma być 
zrealizowana w tej 

perspektywie 
finansowej, czyli 

do 2022 roku

Szczecin Turzyn ze Szczecinem 
Głównym . Konieczna będzie 
też modernizacja istniejących 
przystanków, część z nich jest 
w  katastrofalnym  stanie, jak 
chociażby Żelechowa, czy 
Golęcin. Jak ustalił Głos nie 
powstanie łącznica kolejowa 
do osiedla Chemik w  Policach.

- Police są mocno przywiąza
ne do Szczecińsko-Polickiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyj
nego. Nie ma obaw, że autobu
sy nie będą potrzebne, gdy pow
stanie SKM. Przecież komuni
kacja autobusowa będzie mogła 
dowozić pasażerów do węzłów 
przesiadkowych, a więc trzeba
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