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W siedzibie PKP Polskich Linii 
Kolejowych w Warszawie od
było się spotkanie dotyczące 
stanu prac w ramach jednej 
z największych inwestycji ko
lejowych w regionie. Rozma
wiano także o modernizacji 
szlaku Szczecin - Berlin.

O przestoju na placu budowy 
SKM informowaliśmy już na
szych łamach. PKP PLK poin
formowały, że mimo przekaza
nia placu budowy wykonawcy, 
zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej, udzieleniu zam
knięć torowych generalny wy
konawca - firma Trakcja S.A. 
nie wywiązuje się z realizacji 
kontraktu - dotyczy to stacji 
Gryfino oraz odcinka między 
Szczecinem Głównym a Szcze- 
ciiiein Turzyn. Opóźnienie wy
nosi około 6 miesięcy. Pojawiły 
się jednak pomyślne wieści do
tyczące prac.

Podwykonawcy prac mają otrzymać zapłatę za swoje usługi, a na początku października tego roku ma ruszyć budowa toru nr 1 
między Skolwinem a Policami.

- Doszło do spotkaniaprzed- 
stawideliPKPPLKzwykonaw- 
cami inwestycji i wznowiono 
prace na wysokości Gryfina. 
Wykonawca został też zobowią
zany do zrealizowania do końca 
września szeregu prac, w tym 
m.in. na stacji Łękno oraz na od
cinku Szczecin Niebuszewo - 
Szczecin Gocław. Ciężko będzie
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nadrobić stracony czas, ale 
w tym momencie najważniej
sze jest, aby ruszyły one 
do przodu. Otrzymaliśmy za
pewnienie, że są na to szanse. 
Będę tę sytuację na bieżąco 
monitorować - relacjonuje dr 
Arkadiusz Marchewka, poseł 
KO, który uczestniczył w spot
kaniu w PKP.

Z naszych informacji wy
nika, że podwykonawcy prac 
mają otrzymać zapłatę za swoje 
usługi. Na początku paździer
nika tego roku ma ruszyć bu
dowa toru nr 1 między 
Skolwinem a Policami. Pozy
skanie pozwoleń na budowę 
oraz zakończenie prac projek
towych jest zaplanowane 

na połowę przyszłego roku. 
Jednocześnie zespół projek
towy PKP PLK oraz inżynier 
kontraktu ma codziennie 
sprawdzać stan prac.

Dodajmy, że w czasie spot
kania w stolicy poruszono 
także temat modernizacji infra
struktury kolejowej na trasie 
Szczecin-Berlin.

- W rozmowie padło wiele 
argumentów za potrzebą reali
zacji tej inwestycji. Abyśmy mo
gli podróżować z naszego mia
sta do stolicy Niemiec w ciągu 
ok. 90 minut, potrzebujemy nie 
tylko remontu toru na trasie 
od stacji Szczecin Gumieńce 
do granicy państwa, ale także 
budowy nowego, drugiego tom 
na tym odcinku. Do tej pory ist
niała poważna obawa, że zosta
nie zrealizowana jedynie mo
dernizacja obecnej infrastruk
tury, a nowy tor nie powstanie. 
Wygląda na to, że problem zo
stanie pozytywnie rozwiązany. 
Prezes PKP PLK potwierdził że 
spółka planuje zrealizować in
westycję w szerszym zakresie 
i przekazała już kwotę 1,4 min 
zł na opracowanie studium wy
konalności - relacjonuje Arka
diusz Marchewka.©®
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