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Przystanek będzie się nazy
wał „Police Wyszyńskiego Po
lana". Tu będą się zaczynać 
i kończyć kursy linii autobuso
wej nr 1O7.jeżdżącej do placu 
Rodła. Na nową pętlę zawitają 
też nowe pojazdy.

Trwają odbiory techniczne in
westycji. Jak nas zapewnił Ja
kub Pisański, zastępca burmi
strza Polic, nie ma poważniej
szych uwag do jakości wykona
nych prac.

Na nowej pętli mamy pe
rony, a także miejsca postoju 
autobusów, busów, taksówek, 
parking dla aut osobowych 
i rowerów. W budynku, który 
powstał na pętli, ma zacząć 
działać toaleta publiczna. Za
nim ruszą autobusy, konieczne 
będąpróbyprzejazdupoajdów. 
Te zaplanowano na dziś, 15 
czerwca. Wątpliwości może bu
dzić kwestia bezpieczeństwa

Nowa pętla to jeszcze teren budowy, ale inwestycja jest praktycznie zakończona. Pasażerowie 
będę mogli zostawić rower czy samochód i przesiąść się do komunikacji miejskiej

w ruchu drogowym. Czy kie
rowcy jadący od strony Siedlic 
będą jechać ostrożnie i zwolnią, 
zgodnie z nową organizacją ru
chu? Ma to kapitlane znaczenie 
dla kierowców autobusów, któ
rzy będą zjeżdżać z ul. 
Wyszyńskieog na nową pętlę. 
l8-metrowy autobus skręca po
woli. - Będziemy się przyglądać

sytuacji. W razie groźnych przy
padków zastosujemy na przy
kład szykany drogowe, żeby 
wymusić na kierowcach 
zmniejszenie prędkości - za
pewnił nas Jakub Pisański, za
stępca burmistrza Polic.

Kiedy pętla zacznie działać?
- Nowa pętla w Policach 

uruchomiona zostanie i

lipca. W związku z tym to bę
dzie końcowy np. dla linii 
107. Wprowadzone zostaną 
do rozkładów korekty zwią
zane z wydłużeniem prze
jazdu. W przypadku linii 107 
całkowicie zmieni się roz
kład, bez zmiany częstotli
wości - mówi Hanna 
Pieczyńska, rzecznik Za

rządu Dróg i Transportu 
Miejskiego.

Inwestycja z poślizgiem
Wykonawcą zadania, wyłonio
nym w przetargu nieograniczo
nym, jest Przedsiębiorstwo Bu
dowlane BIS Sp. z 0.0. z siedzibą 
wSzczednie. Koszt inwestycji to 
ponad 3 min zł. Na to zadanie 
gmina otrzymała dofinansowa
nie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego w wysokości 85 
procent kosztów. Jednak nowa 
pela powstała z opóźnieniem. 
Planowany termin zakończenia 
inwestycji był to koniec paź
dziernika. Nakoniecpractrzeba 
było czekać ponad pół roku dłu
żej. Wszystko przez to, że trzeba 
było zwiększyć zakres prac: za
gęścić grunt przy piaskowniku.

Mają nowe
pojazdy
Wczoraj Szczecińsko-Polickie 
Przedsiębiorstwo Komunika
cyjne pochwaliło się najnow
szym zakupem: pięcioma fa
brycznie nowymi autobusami 
marki man.

- Na lata 2017 - 2019 zaplano
waliśmy zakup 15 autobusów. 
Teraz odbieramy 3 pojazdy 12-

metrowe i 2 przegubowe, 18- 
metrowe. Przygotowujemy ko
lejny przetarg, to również bę
dzie zakup 5 autobusów w po
dobnej konfiguracji - mówi Ka
zimierz Trzciński, prezes SPPK.

Autobusy zostały kupione 
w ramach projektu „Zakup ta
boru autobusowego niskoemi- 
syjnego” współfinansowanego 
ześrodkówunijnychwramach 
Regionalnego Programu Ope
racyjnego Województwa Za
chodniopomorskiego na lata 
2014-2020.

W roku 2017 do SPPK trafiła 
pierwsza „transza” autobusów 
zakupionych w ramach pro
jektu. Ich dostawcą była firma 
Solaris.

- Projekt przewiduje, że każ
dego roku odbywać się będzie 
oddzielny przetarg na auto
busy. W pierwszym przetargu 
najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma Solaris Bus & Coach. 
W drugim przetargu wyłonio
nym dostawcą została firma 
MAN. Przetarg na kolejnych 5 
autobusów dostarczanych 
w roku 2018 ogłoszony będzie 
jeszcze w tym toku - informuje 
Grzegorz Ufniarz, kierownik 
działu przewozów z SPPK.
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