
Trzeci, przystanek na trasie SKM. 
Wreszcie konkretne spotkania

Obecnie w ramach prac nad SKM trwa rozbiórka toru szlakowego numer 1 od stacji Szczecin Skolwin do stacji Police
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Police

W posątocsn przyszłego rcku 
zaplanowano spotkania doty
czące uruchomienia przystan
ku kolejowego przy zakładach 
chemicznych w Policach. Miał
by to być jeden z trzech przy
stanków w ramach Szczeciń
skiej Kolei Metropolitalnej.

Starsi mieszkańcy pamiętają 
przystanek Police Zakład, który 
działał tuż obok zakładów. Wia
tach siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych XX w. do tego przy
stanku dojeżdżali pracownicy. 
Historia ma zatoczyć koło.

- Grupa Azoty Police podtrzy
muje wolę współpracy w ra
mach projektu Szczecińskiej Ko

lei Metropolitalnej. Prowadzone 
z jednostką samorządu teryto
rialnego rozmowy są na zaa
wansowanym etapie - infor
muje Paweł Piwowarczyk 
z Grupy Azoty Police. - Na sty
czeń 2020 r. zaplanowano sze
reg spotkań, mających na celu 
między innymi ocenę stanu ist
niejącej infrastruktury, przeana
lizowanie stanu własności grun
tów oraz analizę zapotrzebowa
nia na liczbę kursów do plano
wanego przystanku Police Za
kłady Chemiczne.

Trwają prace przy urucho
mieniu SKM, która ma ruszyć 
do 2022 roku. Cała inwestycja 
makosztowaćponad735 min zł. 
W ramach inwestycji ma m.in. 
zostać zmodernizowana linia 
kolejowa nr 406 do Polic, pow
stanie nowa linia łącząca Szcze
cin Turzyn ze Szczednem Głów
nym, konieczna będzie też mo
dernizacja istniejących przy
stanków.

W pierwszym etapie zosta
nie wyremontowany prawie 
24-kilometrowy fragment linii 
kolejowej nr 406 od stacji 
Szczecin Główny aż po stację

Na styczeń 2019 r. 
zaplanowano szereg 
spotkań, mających 

c®u rmęazy innymi 
ocenę stanu istniejącej 
infrastruktury.

Police. To oznacza reaktywację 
przystanków kolejowych roz
sianych po Szczecinie, a więc 
Pomorzany, Turzyn, Pogodno, 
Łękno, Niebuszewo, Drzetowo, 
Żelechowa, Golęcino, Gocław, 
Skolwin. Obecnie na terenie Po
lic zaplanowano dwa przy
stanki, pierwszy to Police Dą
brówka w rejonie wiaduktu 

nad ulicą Piłsudskiego, 
z dwoma peronami zewnętrz
nymi o długości 130 m i szero
kości 4,5 m. Dojście do pero
nów zapewnione będzie za po
mocą schodów oraz wind. Pe
rony zostaną zadaszone wia
tami o długości 50 m. Na pero
nach należy ustawić ławki, ko
sze oraz oznakowanie.

Drugi przystanek to stacja 
PKP, gdzie perony zostaną 
przesunięte o ok. 50 m w kie
runku południowym. Wyko
nany zostanie peron 1 jedno- 
krawędziowy o długości 250m 
oraz peron 2 dwukrawędziowy 
o długości 200 m. Dojścia 
do peronów zapewnione zo
staną poprzez dwie kładki. Pe
rony zostaną zadaszone za po
mocą wiat peronowych o dłu
gości 100 m. Przy stacji Police 
znajdą się przystanki linii auto
busowych 102,103,106,109, 
110 i 111.
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