
A Szczecin. Odcinek trasy kolejowej między osiedlami Drzetowo-Grabowo i Żelechowa Wielkoplskich i ul. Mieszka I. Stan obecny. Prace przygotowawcze dobudowy SKM

Kolej, która ma opleść Szczecin, czyli...Wsiąść do pociągu metropolitalnego
Mirosław WINCONEK

Jeśli nic nie pokrzyżuje planów, to dokładnie za dwa lata o tej 
porze powinniśmy już korzystać w pełni z regularnych kursów 
wyczekiwanej od dawna Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
Z siatką połączeń i stacji przesiadkowych po Police, Goleniów, 
Gryfino i Stargard.

Przedsięwzięcie wyszło już z etapu 
koncepcji i przygotowań jakiś czas te
mu. Do finału zbliża się sporządzanie 
dokumentacji projektowych, wyda
wanie zgód i pozwoleń. Te zabrały 
w sumie 7 lat. Teraz wkracza ono 
w fazę realizacji. W różnym tempie 
i w różnym zakresie prace się toczą 
na wielu fragmentach magistral ko
lejowych, po których śladzie SKM ma 
funkcjonować. To linie nr 406,273 i 351. 
W różnym etapie zaawansowania są 
same węzły przesiadkowe i stacje, 
które wraz z nową infrastrukturą to- 

grafik choćby z przejazdami pocią
gów InterCity i dalekobieżnych, które 
mają pierwszeństwo przy planowaniu 
rozkładów. Między nie trzeba będzie 
wpasować także składy naszej SKM-ki.

Całą infrastrukturę liniową na te
renach kolejowych wykonuje PKP PLK 
SA jako partner główny, w tym tor od 
dworca PKP Szczecin Główny do Polic, 
a na pozostałych liniach do Goleniowa, 
Stargardu i Gryfina odpowiada za mo
dernizację przystanków kolejowych, 
które będą m.in. dostosowane tak, by 
mogły z nich korzystać również osoby 

wykonanie robót budowlanych, czyli 
budowę tych węzłów przesiadkowych. 
Mamy nadzieję, że uda się to wszystko 
spiąć. Planujemy oddanie do użytku 
SKM z końcem czerwca 2022 roku. 
Pandemia wywołana przez C0VID-19 
trochę zakłóciła prace projektowe, 
lekko one na pewien czas wyhamo
wały, ale mimo to nie widzimy obecnie 
jakiegokolwiek zagrożenia, które mo
głoby wpłynąć na obecnym etapie na 
ewentualne przesunięte tego terminu, 
który sobie wyznaczyliśmy.

Większość dokumentacji projek
towych węzłów na terenie samego 
Szczecina jest weryfikowana przed 
uzyskaniem pozwoleń na budowę. 
W sumie ma powstać 25 przystan
ków (nie licząc w tej roli dworca PKP 
Szczecin Główny, którego moderniza- 

drogowo-komunikacyjnego w rejonie 
skrzyżowań al. Wojska Polskiego z uli
cami Romualda Traugutta i Pawła Ja
sienicy, gdzie wznoszone są również 
nowe wiadukty. A wykonawcą tego 
zadania dla miasta - nie bez przeszkód 
i w wydłużonym na razie o 9 miesięcy 
terminie -jest konsorcjum spółek Ro- 
ver i Roverpol.

Szczególnym przypadkiem szcze
cińskim w gestii spółki PKP PLK po- 
zostaje przystanek PKP Szczecin- 
-Pogodno ze starą wiatą peronową, 
którą na etapie prac projektowych 
konserwator wpisał do rejestru za
bytków. Wykonywane są prace badaw
cze co do możliwości zaadaptowania 
w ogóle tego co zostało. To beton, jest 
pokruszony. Zostały pobrane próbki 
do analiz. Po testach będzie można 

jonie starej stacji Police i przystanku 
Police-Dąbrówka w sąsiedztwie ul. 
Piłsudskiego. Finał tych prac założo
ny w harmonogramie to 30 sierpnia. 
Jeszcze wtym roku ma być ogłoszony 
przetarg na wykonawców.

Według informacji PKP PLK SA, 
w ramach projektu prowadzone są 
prace przy budowie nowych torów oraz 
montażu nowej infrastruktury na od
cinkach trasy od dworca PKP Szczecin 
Główny do Polic. Na ok. 5 km odcinka 
Skolwin - Police wykonawca TRAKCJA 
PRKII SA. Polska zdemontował już je
den torwrazzsiecią trakcyjną. Po kar
czowaniu skarp i nasypów, które przez 
lata braku eksploatacji zdążyły poro
snąć dorodne samosiejki, stopniowo 
znikają też stare elementy infrastruktu
ry kolejowej w innych rejonach miasta.




