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IV Pakiet Kolejowy a stan sieci kolejowej w województwie dolnośląskim
i polityka jej rozwoju. Efektywna i nowoczesna towarowa sieć kolejowa
Dolnego Śląska w korytarzu CETC. Model integracji przewozów
pasażerskich w województwie dolnośląskim. Rozwój kolei na pograniczu
polsko-czesko-niemieckim. Integracja transportu publicznego na
bazie kolei dla Aglomeracji: Wrocławskiej, LGOM, Sudeckiej, ZOI.

Podstawowe informacje dla Autorów artykułów
„Przegląd Komunikacyjny” publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia
techniczne, ekonomiczne i prawne. Akceptowane są także materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu.
Artykuły publikowane w „Przeglądzie Komunikacyjnym” dzielimy na: „wnoszące wkład naukowy w dziedzinę transportu i infrastruktury
transportu” i „pozostałe”. Prosimy Autorów o deklarację, do której grupy zaliczyć ich prace.
Materiały do publikacji należy przesyłać w formie elektronicznej na adres redakcji: artykuly@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Pierwszym krokiem jest przesłanie ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI (do pobrania ze strony: przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl). W zgłoszeniu należy
podać: imię i nazwisko autora, adres mailowy oraz adres do tradycyjnej korespondencji, miejsce zatrudnienia, zdjęcie (w przypadku większej liczby
autorów konieczne są dane o wszystkich osobach oraz wskazanie autora korespondencyjnego), tytuł artykułu oraz streszczenie i słowa kluczowe (te
informacje także w języku angielskim). Konieczna jest także deklaracja, czy artykuł ma być zaliczony do grupy „wnoszących wkład naukowy...”, czy „pozostałe”. Artykuły mogą być napisane w języku angielskim. Możliwe jest przesłanie od razu całego artykułu (zgłoszenie + artykuł + oświadczenie
Autora, opracowanych według zasad jak niżej).
Na podstawie ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzję odnośnie zaproszenia Autora do nadesłania artykułu lub sugeruje
przesłanie do innego czasopisma.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu publikacji prosimy o zastosowanie się do poniższych wymagań dotyczących nadsyłanego materiału:
1. Tekst artykułu powinien być napisany w jednym z ogólnodostępnych programów (na przykład Microsoft Word). Wzory i opisy wzorów powinny być wkomponowane w tekst. Tabele należy zestawić po zakończeniu tekstu. Ilustracje (rysunki, fotografie, wykresy) najlepiej dołączyć jako oddzielne pliki. Można je także
wstawić do pliku z tekstem. Możliwe jest oznaczenie miejsc w tekście, w których
autor sugeruje wstawienie stosownej ilustracji lub tabeli. Obowiązuje odrębna
numeracja ilustracji (bez rozróżniania na rysunki, fotografie itp.) oraz tabel.
2. Całość materiału nie powinna przekraczać 12 stron w formacie Word (zalecane
jest 8 stron). Do limitu stron wlicza się ilustracje załączane w odrębnych plikach
(przy założeniu że 1 ilustracja = ½ strony).
3. Format tekstu powinien być jak najprostszy (nie stosować zróżnicowanych styli,
justowania, dzielenia wyrazów, podwójnych i wielokrotnych spacji itp.). Dopuszczalne jest pogrubienie, podkreślenie i oznaczenie kursywą istotnych części tekstu, a także indeksy górne i dolne. Nie stosować przypisów.
4. Nawiązania do pozycji zewnętrznych - cytaty (dotyczy również podpisów ilustracji i tabel) oznacza się numeracją w nawiasach kwadratowych [...]. Numeracja
odpowiada zestawieniu na końcu artykułu (oznaczonego jako „Materiały źródłowe”). Zestawienie powinno być ułożone alfabetycznie. Nie należy zamieszczać
informacji o materiałach źródłowych w przypisach.
5. Jeżeli Autor wykorzystuje materiały objęte nie swoim prawem autorskim, powinien uzyskać pisemną zgodę właściciela tych praw do publikacji (niezależnie od
podania źródła). Kopie takiej zgody należy przesłać Redakcji.
Po akceptacji ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI należy dosłać: artykuł (bez danych
identyfikujących autora) z materiałami dodatkowymi, takimi jak tabele, ilustracje
(wkomponowane w tekst lub w oddzielnych plikach) oraz „Oświadczenie Autora
korespondencyjnego”.
Do przygotowania załączników można wykorzystać pliki (do pobrania ze strony:
przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl):
• „Wzór artykułu” – plik edytora Word, który może być podstawą formatowania własnego artykułu;
• „Oświadczenie Autora korespondencyjnego”.
Dodatkowo można skorzystać z następujących plików:
• "Przyład zgłoszenia artykułu" i „Przykładowy artykuł w wersji nadesłanej przez
Autora” – prosimy o przygotowanie własnego materiału w zbliżonej formie;
• „Przykładowy artykuł w wersji publikowanej w Przeglądzie Komunikacyjnym” – jest to ta sama pozycja jak w pliku wyżej, z tym że już po składzie
i druku, prosimy o porównanie obu wersji.
Uwaga!
Duże rozbieżności pomiędzy nadesłanym materiałem, a powyższymi wymaganiami spowodują odesłanie całości do autorów z prośbą o autokorektę.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:

redakcja-PK@sitk.org

Artykuły wnoszące wkład naukowy podlegają rozbudowanym procedurom recenzji merytorycznych zgodnie z wytycznymi MNiSW, co pozwala zaliczyć je, po
opublikowaniu, do dorobku naukowego (z punktacją przyznawaną w toku oceny
czasopism naukowych – aktualnie są to 4 punkty):
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora
pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci
nie znają swoich tożsamości (tzw. "double-blind review process").
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co
do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma
lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane;
raz w roku (w ostatnim numerze oraz na stronie internetowej) czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
Szczegóły powyższych procedur dostępne są na stronie internetowej MNiSW.
Artykuły pozostałe podlegają recenzjom merytorycznym jednego recenzenta
(ewentualnie spoza jednostki). Proces ich publikacji jest szybszy. Autorom nie przysługuje punktacja do dorobku naukowego.
Przygotowany materiał powinien obrazować własny wkład badawczy autora. Redakcja wdrożyła procedurę zapobiegania zjawisku Ghostwriting (z „ghostwriting”
mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia
jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji). Tekst i ilustracje muszą
być oryginalne i niepublikowane w innych miejscach (w tym w internecie). Możliwe jest zamieszczanie artykułów, które ukazały się w materiałach konferencyjnych
i podobnych (na prawach rękopisu) z zaznaczeniem tego faktu i po przystosowaniu do wymogów publikacyjnych „Przeglądu Komunikacyjnego”.
Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Na życzenie możliwa jest autoryzacja
materiału przygotowanego do druku.
Autorzy otrzymują bezpłatnie numer w którym ukazała się ich publikacja.
Korespondencję inną niż artykuły do recenzji prosimy kierować na adres:
listy@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

Redakcja pisma oferuje objęcie patronatem medialnym konferencji, debat, seminariów itp.:
http://przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/patron.html.
Patronat obejmuje:
• ogłaszanie przedmiotowych inicjatyw na łamach pisma,
• zamieszczanie wybranych referatów / wystąpień po dostosowaniu ich do wymogów redakcyjnych,
• publikację informacji końcowych (podsumowania, apele, wnioski),
• kolportaż powyższych informacji do wskazanych adresatów.
Ceny są negocjowane indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia. Możliwe są atrakcyjne upusty.

Powyższe informacje oraz więcej szczegółów dostępne są na stronie:

www.przegladkomunikacyjny.sitk.org
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W numerze

Szanowni Czytelnicy!
Bieżący numer, który przekazujemy Państwu do studiowania poświęcony jest w całości
problematyce transportu i infrastruktury kolejowej. W szczególności dotyczy stanu sieci kolejowej
w województwie dolnośląskim oraz współpracy transgranicznej. Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego jest żywo zainteresowany pracami studialnymi, badawczymi z zakresu modernizacji
i rozwoju sieci kolejowej na swoim obszarze, który jest bogaty w sieć linii kolejowych. W numerze
prezentowane są efekty tych prac studialnych. Dwie publikacje poświęcone są problematyce oceny
stanu sieci kolejowej województwa dolnośląskiego, prowadzonych obecnie inwestycji oraz wskazaniu
na perspektywy rozwoju sieci w najbliższych latach. Charakteryzowane są ciągi kolejowe biegnące
w Środkowoeuropejskim Korytarzu Transportowym północ-południe. Prezentowane są ważniejsze
generatory przewozów towarowych. Ciekawa jest publikacja przedstawiająca model zintegrowanego
systemu przewozów pasażerskich w skali województwa. Model bazuje na połączeniach wewnętrznych
w skali województwa oraz powiązaniu ich z korytarzami zewnętrznymi i liniami lokalnymi. Dwa
artykuły dotyczą rozwoju kolei na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. Scharakteryzowane są w nich
potencjały kolejowych przejść granicznych oraz rodzaj prowadzonych przewozów. Prezentowana jest
również analiza Dolnośląskiego Zachodniego Obszaru Integracji pod względem demograficznym
i gospodarczym, pod kątem obsługi kolejowych linii pasażerskich i towarowych. Jest ciekawa
publikacja omawiająca integrację transportu publicznego na bazie kolei dla aglomeracji wrocławskiej.
Dwie publikacje poświęcone są integracji transportu publicznego na bazie kolei aglomeracji Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego oraz aglomeracji sudeckiej. W obu publikacjach przedstawiono
koncepcję działań integrujących różne formy transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem
transportu kolejowego w omawianych aglomeracjach. Mam nadzieję, że prezentowane w numerze
publikacje przybliżą naszym Czytelnikom wysiłki Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska, jak
również wkład poszczególnych Autorów w rozwój transportu kolejowego i jego infrastruktury na
obszarze województwa dolnośląskiego.
Życzę naszym miłym Czytelnikom owocnej lektury.
Redaktor naczelny
Prof. Antoni Szydło
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Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma
Główną wersją czasopisma jest wersja
papierowa. Na stronie internetowej czasopisma
dostępne są streszczenia artykułów w języku
polskim i angielskim.
Czasopismo jest umieszczone na liście
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(4 pkt. za artykuł recenzowany)
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
zmian w materiałach nie podlegających recenzji.
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IV Pakiet Kolejowy a stan sieci kolejowej
w województwie dolnośląskim i polityka jej rozwoju

Model integracji przewozów pasażerskich
w województwie dolnośląskim

W niniejszym artykule skupiono uwagę na przedstawieniu aktualnego stanu sieci kolejowej województwa dolnośląskiego, prowadzonych obecnie inwestycji oraz wskazaniu na perspektywy rozwoju
sieci w najbliższych latach. Na początku przedstawiono historię kolei
na Dolnym Śląsku. Następnie dokonano opisu stanu sieci kolejowej
województwa oraz kierunków jej rozwoju biorąc pod uwagę również rozwiązania proponowane w ramach Czwartego Pakietu Kolejowego. Na koniec przedstawiono wybrane, aktualnie prowadzone inwestycje związane między innymi z modernizacją infrastruktury kolejowej.

W artykule sformułowano założenia i uwarunkowania do realizacji zintegrowanego systemu przewozów pasażerskich w skali województwa. Obszarem zainteresowania jest Dolny Śląsk, ale prezentowany model może być uogólniony na dowolny inny obszar. Jako
bazę dla siatki połączeń wskazano wewnętrzne osie kolejowe. Pokazano problematykę integracji tych osi w korytarzami zewnętrznymi
oraz liniami o charakterze lokalnym (aglomeracyjnym). Artykuł jest
punktem wyjścia do bardziej szczegółowych rozważań, między innymi dla poszczególnych aglomeracji Dolnego Śląska.

Słowa kluczowe: Rozwój Sieci Kolejowej w Województwie Dolnośląskim;
Czwarty Pakiet Kolejowy

Strona
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Radosław Mazurkiewicz

Efektywna i nowoczesna towarowa sieć kolejowa
Dolnego Śląska w korytarzu CETC
Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC o przebiegu północ-południe stanowi uzupełnienie i w pewnym sensie przeciwwagę
dla korytarzy TEN-T, położonych głównie na kierunku zachód-wschód.
W artykule podjęto się próby charakterystyki ciągów kolejowych biegnących w korytarzu CETC na terenie województwa dolnośląskiego.
Opisano najważniejsze linie kolejowe, położone wzdłuż osi korytarza
CETC, wykorzystywane w ruchu towarowym. Wymieniono ważniejsze
generatory przewozów towarowych, mogące mieć istotny wpływ na
wielkość przewozów w korytarzu CETC. Przedstawiono również propozycję alternatywnego połączenia kolejowego do Czech.
Słowa kluczowe: Model integracji; Pasażerskie przewozy kolejowe;
Dolny Śląsk

Strona
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Radosław Mazurkiewicz

Rozwój kolei na pograniczu polsko-czesko-niemieckim
Obecna sytuacja przewozów kolejowych przez granicę polsko-niemiecką i polsko-czeską w regionie dolnośląskim jest niezadowalająca. W artykule scharakteryzowano potencjał kolejowych przejść granicznych oraz aktualną wielkość i rodzaj prowadzonych przewozów.
Wskazano możliwości zwiększenia przewozów transgranicznych. Podano również kilka propozycji działań, mających na celu zwiększenia
roli kolei w przewozach na pograniczu polsko-czesko-niemieckim.

Słowa kluczowe: Korytarz CETC; Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy; Dolny Śląsk; Transport towarowy; Terminal kontenerowy
2
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Słowa kluczowe: Przejście graniczne; Polska – Czechy; Polska – Niemcy;
Kolej; Dolny Śląsk
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Integracja transportu publicznego na bazie kolei
dla dużej i koncentrycznej aglomeracji
(Aglomeracja Wrocławska)
W artykule rozwinięto problematykę integracji transportu publicznego bazującej na sieci kolejowej na przykładzie Aglomeracji Wrocławskiej. Po charakterystyce obecnego stanu sieci połączeń oraz przybliżeniu dotychczasowych koncepcji rozwoju wskazano na elementy
systemu zintegrowanego istotne z uwagi na jego potencjalną funkcjonalność. Zaproponowano układ tras pokazując niezbędne inwestycje. Odniesiono się do zagadnienia rozbudowy estakady kolejowej
w sąsiedztwie stacji Wrocław Główny.
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37

Piotr Mackiewicz

Integracja transportu publicznego na bazie kolei
dla Aglomeracji Sudeckiej
W artykule przeprowadzono analizę Aglomeracji Sudeckiej pod
względem możliwości rozwoju kolejowych linii pasażerskich i towarowych. Wykonano krótki przegląd demograficzny i gospodarczy. Zwrócono uwagę na położenie przygraniczne obszaru i sąsiedztwo z Czechami. Wykonano przegląd dotychczasowych opracowań
i zadań na temat zmian w systemie kolejowym. Opisano propozycje
zmian dla wybranych linii kolejowych obszaru Aglomeracji Sudeckiej.

Słowa kluczowe: Integracja transportu publicznego; Kolej aglomeracyjna;
Aglomeracja Wrocławska
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Sebastian Kowerski

Integracja transportu publicznego na bazie kolei
dla dynamicznej i policentrycznej aglomeracji LGOM
W niniejszym artykule skupiono uwagę na przedstawieniu koncepcji
działań integrujących różne formy transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego w obrębie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Na początku przybliżono
rolę regionu, a następnie przedstawiono stan istniejącej infrastruktury kolejowej w obrębie Zagłębia Miedziowego oraz potrzeby podjęcia działań mających na celu poprawę dostępności komunikacyjnej
regionu oraz poprawę przepływów tranzytowych. Na koniec umieszczono opis oraz dokonano oceny propozycji działań integrujących.
Słowa kluczowe: Aglomeracja Sudecka; Przewozy pasażerskie; Linia
kolejowa
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Piotr Mackiewicz

Integracja transportu publicznego na bazie kolei
dla aglomeracji ZOI
W artykule wykonano inwentaryzację Dolnośląskiego Zachodniego Obszaru Integracji. Przeprowadzono analizę obszaru pod względem demograficznymi i gospodarczym pod kątem obsługi kolejowymi liniami pasażerskimi i towarowymi. Zwrócono uwagę na położenie
przygraniczne obszaru i sąsiedztwo z Niemcami. Przedstawiono dotychczasowe opracowania na temat propozycji zmian w systemie kolejowym i opisano propozycje zmian dla wybranych linii kolejowych
obszaru ZOI.

Słowa kluczowe: Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy; Integracja
transportu publicznego
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Słowa kluczowe: Dolnośląski Zachodni Obszar Integracji; Przewozy
pasażerskie; Linia kolejowa
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Pesa dostarczy 9 spalinowych
pociągów dla niemieckiego
przewoźnika

Będą trzy nowe przystanki kolejowe
we Wrocławiu

Gazeta Wyborcza Gorzów, 24.09.2013

Wrocław Osobowice - Cmentarz to nazwa stacji, która powstaje przy ul. Osobowickiej. Druga budowana będzie przy ul. Klecińskiej. Pasażerowie zaczną też korzystać ze stacji Gądów.
Wiele pociągów zmieni trasy, bo ruszy przebudowa wiaduktu nad ul. Grabiszyńską. Przystanki zostaną uruchomione w związku z modernizacją linii kolejowej E59 w kierunku Poznania. Ten przy ul. Osobowickiej ułatwi m.in.
dojazd na pobliski cmentarz. - Zawsze we
Wszystkich Świętych są ogromne korki w tym
rejonie miasta. Pociągiem będzie na pewno
szybciej - mówi Józef Gąsior, z-ca dyrektora
projektu ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Bydgoskie zakłady Pesa dostarczą 9 spalinowych zespołów trakcyjnych typu Link do Niemiec. Pociągi o wartości ok. 180 mln zł mają
obsługiwać trasę Berlin - Kostrzyn nad Odrą.
Mają być dostarczone po 2016 roku. Umowę
w tej sprawie podpisali we wtorek w Gdańsku
podczas 10. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO przedstawiciele niemieckiego
przewoźnika NEB (Niederbarnimer Eisenbahn)
i Pesa Bydgoszcz SA. Kontrakt dotyczy siedmiu zespołów dwuczłonowych oraz dwóch
trzyczłonowych. Pojazdy mają obsługiwać linię Berlin - Templin oraz Berlin - Kostrzyn nad
Odrą (...).

Ruszają przygotowania do
modernizacji linii kolejowej
Szczecin - Berlin
Gazeta Wyborcza Szczecin, 25.09.2013

PKP Polskie Linie Kolejowe oraz niemiecki odpowiednik DB Netz AG podpisały porozumienie
w sprawie przygotowania i koordynacji prac przy
modernizacji linii kolejowej Szczecin - Berlin. Na
razie nie ma jednak co liczyć na szybkie rozpoczęcie inwestycji.
Porozumienie zostało podpisane podczas odbywających się w Gdańsku targów Trako - znaczącej imprezy dla branż związanych z transportem
i komunikacją szynową. W komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe czytamy: "Polski i niemiecki
zarządca infrastruktury zobowiązali się do współpracy mającej na celu rozwiązanie wszelkich problemów wykraczających poza granice i kompetencje danego kraju i zarządcy, powstałych
w trakcie rozbudowy linii Szczecin - Berlin, na odcinku przygranicznym Angermünde - Szczecin
Gumieńce" (...).

Szybciej koleją do Bydgoszczy.
Za 226 mln zł
Tomasz Ciechoński, Gazeta Wyborcza Toruń,
10.10.2013

Kończy się remont torów między Toruniem
a Bydgoszczą, który pochłonie 226 mln zł.
Pierwsze efekty pasażerowie odczują już
w grudniu, gdy zmieni się rozkład jazdy - podróż skróci się o ok. 10 minut (...). Rewitalizacja
torów wpisuje się w projekt BiT City, który zakłada stworzenie kolei metropolitalnej i zintegrowanie jej z publicznym transportem miejskim w obu stolicach województwa. W latach
2014-15 powinniśmy doczekać się pięciu nowych pociągów obsługujących trasę, które samorząd województwa zamówi w bydgoskiej
fabryce Pesa. Jeden kosztuje prawie 16,5 mln
zł, trwają formalności związane z zamówieniem. Wyremontowane mają być też dworce
w Toruniu i Bydgoszczy. Odnowa stacji Toruń
Główny pochłonie 43,5 mln zł. W piątek miasto
podpisze umowę z wykonawcą remontu (...).
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Magda Nogaj, Gazeta Wyborcza, 30.09.2013

Modernizacja francuskiej sieci
kolejowej za 15 mld euro
Jacek Pudło, infotram, 03.10.2013

Francuska Sieć Kolejowa RFF zaakceptowała 6-letni plan modernizacji sieci kolejowej
o wartości 15 mld euro (63 mld zł). Plan powstał na żądanie francuskiego ministra transportu, pod wpływem raportu Politechniki
w Lozannie, który wypunktował słaby stan
sieci kolei konwencjonalnej. Kolej tradycyjna
jest we Francji niedoinwestowana od dekad
ze względu na priorytet inwestycyjny dla kolei dużej prędkości. Wielki plan modernizacji
sieci ma 4 podstawowe cele:
- poprawę niezawodności poprzez zmniejszenie podatności sieci kolejowej na wypadki na skrzyżowaniach z drogami kołowymi,
zmniejszenie liczby wypadków z udziałem
pieszych, obniżenie skali wandalizmu i kradzieży przewodów, oraz poprzez poprawę jakości obsługi w okresie występowania zakłóceń ruchu pociągów,
- poprawę przepustowości przez wdrożenie nowych technologii, takich jak GSM-R
i ERTMS, zwiększenie liczby pociągów kursujących na najbardziej obciążonych liniach
kolei dużej prędkości (m. in. Paryż Lyon) oraz
skoncentrowanie działań inwestycjnych na
głównych węzłach sieci: Paris Gare de Lyon,
Lyon Part-Dieu i Marsylia,
- poprawę bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie o połowę ofiar śmiertelnych w wypadkach związanych z przechodzeniem pieszych
przez tory poza miejscami dozwolonymi,
- poprawę atrakcyjności podróży koleją poprzez wprowadzenie rozkładów jazdy o budowie modułowej, z kursami rozłożonymi
w regularnych odstępach czasowych;rozkłady te mają być odpowiednie dla osób regularnie dojeżdżających do miejsc pracy lub nauki.
Francuska sieć kolejowa liczy 29 273 km (dla
porównania –w Polsce jest 19 191 km linii kolejowych), z czego 1 884 km to szybka kolej.

Massel: Czas przejazdu pomiędzy
centrami Łodzi i Warszawy
diametralnie się skróci
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
13.09.2013

Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel przyjechał
do Łodzi, by zobaczyć postępy prac przy budowie dworca Łódź Fabryczna. Na placu budowy spotkał się z marszałkiem województwa łódzkiego Witoldem Stępniem oraz wiceprezydentem miasta Łodzi Radosławem Stępniem. O harmonogramie robót oraz inwestycjach związanych z projektami wchodzącymi
w skład Nowego Centrum Łodzi opowiadali gościom przedstawiciele wykonawcy – firmy Torpol – oraz Tomasz Grzegorczyk z Zarządu Nowego Centrum Łodzi. Minister był
pod wrażeniem rozmachu robót, mówiąc że
takiej budowy infrastruktury kolejowej nie
ma nigdzie indziej w Polsce. Ponadto przypomniał, że wznowione zostały prace na odcinku Skierniewice – Warszawa. Mają się one
zakończyć pod koniec 2014 roku, co zazębi
się w krótkim terminie z oddaniem nowego
dworca Łódź Fabryczna: - Czas przejazdu pomiędzy centrami Łodzi i Warszawy diametralnie się skróci – powiedział Andrzej Massel. Zapytany o możliwość budowy tunelu do dworca Łódź Kaliska, odparł, że jest to inwestycja
rozważana do realizacji w kolejnej perspektywie unijnej w latach 2014-2020. – Środki
na kolej będę większe niż teraz, więc jest bardzo duża szansa na powodzenie w tej sprawie.

Pociągi wrócą na trasę do Szklarskiej
Poręby
Infotram, 11.10.2013

Na odcinku linii Jelenia Góra – Szklarska Poręba od grudnia 2012 r. trwa modernizacja.
Jej celem jest istotna poprawa infrastruktury, co przełoży się na wyższy komfort podróży. Roboty idą zgodnie z planem i w tym roku
na trasę powinny wrócić pociągi. Jeśli nie będzie niespodziewanych utrudnień, pierwsze składy pojada jeszcze w listopadzie. Bezpośrednio do Szklarskiej Poręby dojadą nimi
pasażerowie z Warszawy, Olsztyna, Poznania
i Wrocławia – informują PKP Polskie Linie Kolejowe. Prace obejmują modernizację ponad
12 km torów oraz wymianę rozjazdów pomiędzy stacjami w Piechowicach i Szklarskiej Porębie Górnej. Remontowane są obiekty inżynieryjne oraz przejazdy kolejowo-drogowe.
Standard obsługi podróżnych poprawi przebudowa peronów. Stacje Piechowice i Szklarska Poręba Górna będą dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach
ruchowych. Ostatnie prace trwają przy peronach w Szklarskiej porębie i przy podłączaniu sygnalizacji na przejazdach kolejowo - drogowych.
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We Wrocławiu powstaną składy dla
S-bahn Hamburg
Karol Wach, inforail, 07.10.2013

Wrocławski zakład Bombardiera rozszerza swój
profil działalności. Oprócz pudeł lokomotyw
będą tam produkowane także pudła ezt-ów –
poinformował Chris Antonopoulos, wiceprezydent Bombardiera ds. sprzedaży. Chcemy lepiej wykorzystać potencjał wrocławskiego zakładu –dodał. Przypomnijmy, że kanadyjski producent wygrał ostatnio przetarg na dostawę 60
nowych jednostek dla S-Bahn Hamburg, przewoźnika zależnego od DB Regio. Pozytywne
przeprowadzenie tego przedsięwzięcia we Wrocławiu może oznaczać dłuższą przygodę polskiej fabryki z produkcją pudeł do pojazdów innych aniżeli lokomotywy. Jest szansa, że to właśnie w Polsce będą budowane pudła dla kolejnych ezt-ów Bombardiera. Zakontraktowane składy mają zostać dostarczone niemieckiemu przewoźnikowi do końca 2018 roku, zatem
produkcja pudeł ruszy już niebawem. Dodajmy,
że to pierwszy przypadek samodzielnego zwycięstwa producenta w przetargu S-Bahn Hamburg. Wcześniej Bombardier realizował zamówienia, ale w kooperacji z partnerami. Ta wygrana znacznie wzmacnia pozycję Kanadyjczyków
na rynku niemieckim, a jednocześnie zapewnia pracę polskiemu oddziałowi. Wiąże się z tym
także wzrost zatrudnienia we wrocławskiej fabryce. Janusz Kućmin, generalny przedstawiciel Bombardiera na Polskę zapewnia, że szanse
na zatrudnienie nowych pracowników są duże.
Na razie nie podaje jednak ile osób może znaleźć pracę. Dodajmy, że Bombardier myśli także o zatrudnieniu dodatkowych pracowników
w swojej fabryce w Katowicach, gdzie powstają
elementy urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Dodatkowo producent ma jeszcze zakłady w Łodzi, gdzie wykonywane są prace serwisowe wagonów i lokomotyw oraz w Warszawie,
tu zlokalizowano biuro projektowe.

Wrocław: Na Dworcu Głównym tor do
remontu. Rok po... gruntownym
remoncie
Bartosz Józefiak, Gazeta Wrocławska, 14.10.2013

Na pasażerów na Dworcu Głównym PKP we
Wrocławiu czeka niemiła niespodzianka. Piąty peron dworca, z którego odjeżdżały pociągi
w kierunku Wałbrzycha i Jeleniej Góry oraz Węglińca, został zamknięty. Będzie tam prowadzony remont torowiska. Jest to o tyle niezwykłe, że
cały dworzec i jego okolice przeszły gruntowny remont. Roboty zakończyły się w czerwcu
2012 r, czyli nieco ponad rok temu. Przy dworcu odnawiane było też torowisko, które teraz
trzeba jednak poprawiać. - Wykryto nieszczelności na torze 10 przy peronie 5. Okazało się, że
potrzebne jest wzmocnienie izolacji tego toru.
Chodzi o to, by zabezpieczyć go przed wilgocią. Idzie zima i chcemy być na to przygotowani – tłumaczy Bogdan Ząbek z wrocławskiego
oddziału PKP Polskie Linie Kolejowe, które nadzoruje torowisko i perony przy dworcu. Dlaczego tor trzeba wzmacniać krótko jego po gruntownym remoncie? - To zwyczajne prace konserwatorskie. Jako dobry gospodarz nie czeka-
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my, aż awaria się pogłębi, tylko działamy od razu
- mówi Bogdan Ząbek. Remont toru potrwa do
końca tygodnia. PKP PLK zapewnia, że prace nie
spowodują zakłóceń w ruchu pociągów. Pociągi, które do tej pory zatrzymywały się na peronie
5, będą teraz kierowane na inne perony.

Alstom dostarczy EZT dla PRASA za
51 mld riali
Railway Gazette, 14.10.2013

Passenger Rail Agency of South Africa (PRASA)
i Gibela, spółka joint venture Alstomu podpisały 14 października kontrakt na dostawę 3600
wagonów elektrycznych zespołów trakcyjnych
o wartości 51 mld riali (około 15,3 mld PLN). Z
wagonów dostarczanych w latach 2015 – 25
spółka planuje uformować 600 składów. Dodatkowo Gibela zajmie się utrzymaniem pojazdów
i dostawą części w ciągu 18 lat. Umowa wprowadza również opcję wymiany wagonów stosowanych w klasycznych składach dalekobieżnych, co oznaczałoby łącznie z pierwszą częścią
kontraktu dostawę 7224 wagonów o wartości
123 mld riali (prawie 37 mld PLN).

PESA wygrywa w Toruniu
Infotram, 01.10.2013

Miejski Zakład Komunikacyjny w Toruniu poinformował o wyborze oferty bydgoskiej PESY
w przetargu na dostawę niskopodłogowych
tramwajów w ramach projektu „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu –BiT City”. Oferta PESY jako jedyna nie podlegała odrzuceniu.
Uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów, przy
kryteriach wyboru: cena –80 oraz rozwiązania
techniczne –20. Jej cena to 92.510.760,00 zł.
Zamówienie obejmuje dostawę 12 wagonów.
Tramwaje będą wieloczłonowe, przegubowe,
jednokierunkowe, z całkowicie niską podłogą.
6 wagonów będzie trójczłonowych, o długości
od 19 do 21 m i tyle samo pięcioczłonowych,
o długości od 28 do 32 m. Będą miały nowoczesne, aerodynamiczne kształty, wkomponowane
w sylwetkę okna i drzwi i kolorystykę bazującą
na barwach Torunia. Tabor trójczłonowy pomieści 115, a pięcioczłonowy - 200 osób.

Awantura o bydgoskie tramwaje.
Powstanie nowa spółka?
Wojciech Bielawa, Gazeta Wyborcza Bydgoszcz,
26.09.2013

Prezydent Rafał Bruski chce, aby przewozami
tramwajowymi w mieście od 2016 r. zajmowała
się spółka Tramwaje Bydgoskie. Przeciwko protestują związkowcy z MZK oraz część radnych.
Nad przyszłością transportu publicznego radni
debatowali podczas ostatniej sesji. Dyskutowali nad przygotowanym przez drogowców kilkusetstronicowym dokumentem, w którym szczegółowo przedstawiono plany rozwoju i modernizacji komunikacji miejskiej aż do 2025 r. Najwięcej kontrowersji wzbudził zapis o powołaniu
do istnienia spółki Tramwaje Bydgoskie. Miałaby
powstać w 2016 r. w miejsce spółki Tramwaj Fordon i zajmować się przewozami tramwajowymi
w mieście (...).

Tramwaj na Piecki Migowo za 116 mln zł.
Chyba że ktoś się odwoła
Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 26.09.2013

Spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne wybrała wykonawcę nowej linii tramwajowej na Piecki Migowo. Zostało nim konsorcjum MTM i Rajbud, które zaoferowało najniższą cenę - 116,3
mln zł. Jeśli obejdzie się bez odwołań, to jest
szansa, że umowa zostanie podpisana jeszcze
w październiku. Do wybudowania liczącej 3,6
km trasy łączącej Siedlce i Piecki Migowo zgłosiło się łącznie osiem firm. Żadna z ofert nie została odrzucona (...).

Więcej prostych torów w Szczecinie.
I nowoczesna zajezdnia
Gazeta Wyborcza Szczecin, 10.10.2013

Kolejne duże inwestycje związane z infrastrukturą tramwajową - w piątek prezydent Szczecina podpisze umowy na remont torowisk (m.in.
na al. Piastów) i przebudowę zajezdni Pogodno. Koszty? Ok. 180 milionów złotych. Modernizacja torowisk w Szczecinie nabrała przyspieszenia. Trzy tygodnie temu miasto parafowało kontrakt na przebudowę ul. Potulickiej i fragmentu ul. Narutowicza. Inwestycja pochłonie ok. 37
mln zł (18 mln to dofinansowanie unijne). Ale
już wkrótce ruszy także remont zniszczonych
torów tramwajowych na al. Piastów, ul. Wawrzyniaka i skrzyżowaniu Bohaterów Warszawy z Jagiellońską. Tu koszty szacowane są na 44 mln zł.
I też będzie dofinansowanie z UE (...).

Wrocław wreszcie przebuduje ulicę
Krupniczą - będą tam przystanki
wiedeńskie. Wybuduje też nowe
przystanki na trasie WZ
Jarosław Garbacz, tuwroclaw, 01.10.2013

Wiosną przyszłego roku ma się rozpocząć oczekiwana od dawna przebudowa ulicy Krupniczej.
Miasto chce by powstały tam dwa nowe przystanki wiedeńskie. Jednocześnie drogowcy zajmą się budową dwóch nowych peronów przystankowych na ulicy Kazimierza Wielkiego w rejonie ulic Zamkowej i Gepperta, gdzie 3 lata
temu powstało nowe przejście dla pieszych.
Całość prac ma się zakończyć 31 grudnia 2014
roku.

Tallinn: bezpłatny transport miejski
obejmie także kolej?
fila, Gazeta Wyborcza, 25.09.2013

Mieszkańcy stolicy Estonii będą mogli już od
połowy października korzystać z bezpłatnej kolei podmiejskiej, podaje estoński nadawca publiczny ERR. Od początku tego roku mieszkańcy Tallinna mogą bezpłatnie korzystać z autobusów, tramwajów i trolejbusów. Według najnowszych planów już za parę tygodni bezpłatny transport obejmie także kolej obsługiwaną
przez państwowego przewoźnika Elektriraudtee. Za darmo będzie można pojeździć w strefie podmiejskiej Tallinna. Zgodnie z projektem urząd miasta płaciłby rocznie Elektriraud-
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tee 375 tys. euro za przejazdy swoich mieszkańców. Uchwałą w tej sprawie zajmą się dziś
urzędnicy. Choć rocznie urząd miasta ponosi straty w wysokości 12 mln euro niesprzedanych biletów, to stolica mówi o sukcesie.
Już w ciągu trzech pierwszych miesięcy liczba pasażerów komunikacji publicznej wzrosła o 10 proc., a liczba samochodów zmniejszyła się z kolei o 15 proc. Urząd liczy też na
wzrost wpływów z podatków. Tylko w pierwszym kwartale w stolicy zarejestrowało się o 5
tys. osób więcej niż rok wcześniej, kiedy było to
3,6 tys. osób.

Taki będzie nowy tramwaj dla
Warszawy i Gdańska
Infotram, 12.10.2013

Ostateczny wygląd nowego tramwaju Pesa
Jazz różni się od zaprezentowanej wcześniej wizualizacji. Odważny design, kojarzący
się ze stylem retro będzie zapewne budzić
kontrowersje. Za to zastosowane w tramwaju rozwiązania powinny przypaść do gustu wszystkim pasażerom. Największą zaletą,
w porównaniu do zamawianych wcześniej
przez Warszawę i Gdańsk Swingów, będzie
brak skosów, czyli podcięć pudła przy podłodze, które powodują, że wejście do tramwaju jest bardziej oddalone od platformy
przystankowej. Nie jest to zresztą „wina” producenta. Tramwajów o takim kształcie pudła
życzyli sobie bowiem zamawiający, gdyż łatwiej spełniają one wymogi skrajni – bez konieczności ubiegania się o odstępstwo.
- Koszt budowy tramwaju ze skosami pudła i pozbawionego skosów jest praktycznie jednakowy – zapewnia Krzysztof Kobus,
szef marketingu rynku krajowego lekkich pojazdów szynowych w Pesie. Krzysztof Kobus
mówi, że poprzedni model Swing wciąż będzie się znajdować w ofercie bydgoskiego
producenta. - Swingi produkujemy jeszcze
dla Sofii i Szczecina, będzie można zamówić
kolejne - zapewnia. Jednak na szybko zmieniającym się rynku taboru tramwajowego to
Jazz będzie teraz najbardziej zaawansowanym technologicznie pojazdem miejskim
Pesy. Co o tym decyduje? - Przede wszystkim
Jazz nie posiada klasycznych osi. Dzięki temu
osiągnęliśmy większą szerokość przejścia –
wyjaśnia Kobus. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu tramwaj ma również całkowicie
płaską podłogę na wysokości 350mm ponad
główką szyny, bez wzniosów nad wózkami. W dotychczasowych tramwajach występują
pochylnie w okolicy wózków. W Jazzie – nie,
podłoga jest idealnie płaska. To ułatwienie
przede wszystkim dla osób starszych i mających problemy z poruszaniem się o własnych siłach - wyjaśnia Kobus. Oprócz tego
Jazz ma niższą masę od swojego poprzednika (120Na Swing w wersji jednokierunkowej waży 40 ton – przyp. red.). - Dzięki temu
spadają koszty utrzymania taboru i torowiska. Mniejszy nacisk na oś powoduje zmniejszone zużycie obręczy, przez co rzadziej następuje ich wymiana – uzupełnia Kobus.
Niższą masę tramwaju udało się uzyskać
przede wszystkim dzięki lżejszym podzespołom nowej generacji.
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Tramwaj patrzy w dal i unika kolizji
Railway Gazette, 11.10.2013

Tramwaj Bombardier Flexity użytkowany
przez frankfurckiego przewoźnika VGF ma
zostać wyposażony w eksperymentalny system sensorów optycznych w celu zmniejszenia ryzyka wypadków z udziałem samochodów, rowerzystów, pieszych, a nawet przedmiotów tak małych, jak piłka futbolowa. Urządzenie zostało opracowane przez specjalistów z Bombardier Transportation oraz z Austrian Institute of Technology. Kamery wysokiej rozdzielczości obserwują teren na co najmniej 60 metrów w przód, system samodzielnie ocenia zagrożenie i podejmuje odpowiednie działania. Sygnał dźwiękowy powiadamia
motorniczego o zagrożeniu, zanim automatycznie włączą się hamulce.

Warszawa nie skorzysta z opcji na
dodatkowe Inspiro
Transport Publiczny, 11.10.2013

Warszawa w ciągu trzech lat od podpisania
umowy na dostawę 35 pociągów metra może
skorzystać z opcji zwiększenia zamówienia
o 50%. Miasto raczej na tę możliwość nie zdecyduje się – nie tylko z braku pieniędzy, ale też
potrzeby. Termin na decyzję o skorzystaniu
z opcji mija w lutym 2014 r. – Decyzja nie została podjęta. Zobaczymy, jak będą sprawdzać
się już dostarczone Inspiro. To będzie zależało
też od finansów, zobaczymy jak rozwinie się
kwestia środków unijnych – mówi Jacek Wojciechowicz, wiceprezydent miasta. Jak dowiedzieliśmy się w źródłach miasta, Warszawa nie
skorzysta jednak z opcji na dostawę 17 dodatkowych pociągów Inspiro produkcji konsorcjum Siemens i Newag. Problemem są właśnie pieniądze – choć zakup pociągów jest finansowany przez Metro, to zabezpieczeniem
kontraktu jest umowa wieloletnia. Aby przewoźnik mógł skorzystać z opcji, miasto musiałoby zamówić w Metrze dodatkowe wozokilometry – tymczasem nie ma takiej potrzeby i raczej nie będzie na to pozwalał budżet.
Na pewno jednak opcja jest cenowo interesująca dla producenta. Drugi powód to po prostu brak potrzeby – zakup 35 składów został
pomyślany od razu o kolejnej fazie budowy II
linii metra, czyli wydłużeniu o odcinki 3+3 (po
trzy stacje w każdą stronę). Do obsługi I i tak
wydłużonej II linii będzie potrzeba ok. 72 pociągów, tymczasem po zrealizowaniu dostaw
na 35 składów Inspiro Metro Warszawskie będzie miało na stanie 75 pociągów. Dodatkowe pociągi musiałyby stać niewykorzystane
do czasu kolejnego przedłużenia II linii, ewentualnie należałoby odstawić starsze składy.
Problem w tym, że zrealizowanie opcji nie pozwoli na wycofanie z ruchu wszystkich pociągów rosyjskich, co umożliwiłoby ograniczenie
kosztów związanych z serwisowaniem i częściami zamiennymi.

Rosyjscy biznesmeni szykują się do
budowy 33 stacji metra za 17 mld
dolarów
ark, Gazeta Wyborcza, 23.08.2013

W połowie sierpnia został rozstrzygnięty przetarg na budowę kolejnego odcinka moskiewskiego metra. Wygrał go instytut wzornictwa
Mosinzprojekt, który był właściwie jedynym
oferentem. Pozostali nie spełnili wymagań
formalnych - bogatego doświadczenia w projektowaniu i budowie linii metra oraz ukończonych w 2012 projektów na kwotę co najmniej 40 mld rubli. Instytut zaproponował
za wybudowanie 33 stacji i 70 km linii cenę
564 mld rubli (niecałe 17 mld dol.). Maksymalna kwota przetargu mogła wynieść 573 mld.
Zgodnie z umową Mosinzprojekt wykona
część planowanej linii Sołncewo zaczynającej
się na przedmieściach Moskwy. Ponadto zaprojektować mają część drugiego pierścienia
metra (podobnego do istniejącej linii Okrężnej) oraz przedłużenie linii sokolniczeskiej.

Mokotów planuje 8 nowych stacji
Veturilo. Gdzie staną?
Gazeta Wyborcza Warszawa, 9.10.2013

Na Mokotowie w przyszłym roku wreszcie ma
być więcej stacji rowerów Veturilo. Dzielnica
rozpoczyna konsultacje w sprawie lokalizacji czterech wypożyczalni. Dotychczas mieszkańcy Mokotowa narzekali, że systemu Veturilo praktycznie tu nie ma. Kilka wypożyczalni powstało jedynie na obrzeżach dzielnicy - przy stacjach Pole Mokotowskie, Służew, Wilanowska i na tzw. biurowym Służewcu. Zostały one sfinansowane przez Zarząd
Transportu Miejskiego lub przez prywatne firmy. Teraz nowe stacje chce stawiać dzielnica,
która zamierza dołożyć się do tego systemu.
Mokotów zakłada, że w przyszłym roku powstanie na ich terenie 8 wypożyczalni. Lokalizacja czterech z nich już została ustalona.
Powstaną przy stacjach Wierzbno i Racławicka a także przy skrzyżowaniach Czerniakowskiej z Gagarina i Sobieskiego ze św. Bonifacego (...).

1 października kolejka PWr ruszy
w pierwszy oficjalny rejs
mgosz, Gazeta Wyborcza, 30.09.2013

Od 1 października między brzegami Odry będzie kursowała kolejka gondolowa zbudowana przez firmę Doppelmayr na zamówienie
Politechniki Wrocławskiej. Studenci nazwali
ją "Polinka" (zatwierdził to senat uczelni z rektorem na czele). Łączy ona ul. Na Grobli (na
wysokości GeoCentrum) i wybrzeże Wyspiańskiego (przy "serowcu"). - Budowa kolejki dobiegła końca. Właśnie zakończyły się wszystkie niezbędne kontrole i odbiory. Zgodnie
z planem uruchomimy ją pierwszego dnia
nowego roku akademickiego 2013/2014 - mówi Andrzej Charytoniuk z biura prasowego uczelni. Już we wtorek od godz. 10.30
będzie można się nią przejechać. Do końca roku uczelnia nie będzie pobierała opłat
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za przejazd, a od stycznia za kurs zapłacą
osoby, które nie są studentami ani pracownikami PWr i nie posiadają urbancard. Bilet
będzie kosztował około 3 zł.

DTŚ-ka będzie inteligentna.
Najpierw jednak utrudnienia

Gliwice chwalą się najbardziej
inteligentnymi skrzyżowaniami w kraju

Na chorzowskim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej rozpocznie się jutro montaż elektronicznych tablic. Cały system inteligentnego
zarządzania ruchem ma zostać uruchomiony
jeszcze w tym miesiącu (...). Na bramownicach
zostaną zamontowane elektroniczne tablice
i kamery. Na tablicach będą wyświetlane komunikaty informujące o utrudnieniach na drodze, korkach albo wypadkach. Na razie cały system będzie składał się z czterech takich tablic
(po dwóch na każdej jezdni) (...).

Jacek Madeja, Gazeta Wyborcza Katowice,
10.10.2013

W mieście, kosztem 35,5 mln zł, zakończyła się budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem. Kierowcy co prawda narzekają, że poprawy nie widać, ale drogowcy odpowiadają, że wszystkiemu winne są remonty
i inwestycje. Prace przy budowie systemu rozpoczęły się w 2011 i stopniowo objęły wszystkie 65 skrzyżowania w mieście, na których
znajduje się sygnalizacja świetlna. Na każdym
skrzyżowaniu ustawiono nowe maszty, światła, szafy ze sterownikami, zamontowano detektory i kamery. Dodatkowo w 18 najbardziej
newralgicznych miejscach znajdują się czujniki liczące przejeżdżające samochody. Wszystkie informacje światłowodami spływają do
Centrum Sterowania Ruchem, które jest sercem systemu. Tutaj znajdują się serwery, które
przeliczają dane i na bieżąco modyfikują długość trwania świateł, tak żeby uniknąć korków
i zatorów (...).

Jacek Madeja, Gazeta Wyborcza Katowice,
10.10.2013

Pierwsze buspasy w mieście. Drogowcy
liczą na uprzejmość kierowców
Gazeta Wyborcza Katowice, 10.10.2013

Na tyskim rondzie Cassino trwa malowanie
czerwonych pasów, które będą przeznaczone dla autobusów. - Na budowę osobnego
pasa nie mamy miejsca - mówią tutejsi drogowcy. Wcześniej w Tychach pojawiły się tablice
z napisem "Przepuść bus", teraz przyszła kolej
na malowanie jezdni. - To buspasy "grzecznościowe". Na budowę osobnych nie ma tu miej-

sca - mówi Mieczysław Podmokły, wiceprezydent Tychów. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym tygodniu. W przyszłym roku buspasy mają się pojawić także w innych miejscach.
Urzędnicy już wybrali siedem najważniejszych
skrzyżowań i rond. Na liście jest rondo Sublańskie, Lwowskie i Paprocańskie (...).

Qumak zmodernizuje lotnisko
w Jasionce. Za ponad 10 mln zł
Gazeta Wyborcza Rzeszów, 26.09.2013

10,8 mln zł netto wart jest podpisany właśnie
przez firmę Qumak kontrakt na przebudowę
systemu oświetlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. Roboty potrwają do połowy maja przyszłego roku. W zakres prac, oprócz instalacji oświetlenia, wchodzą rozbudowa systemu sterowania i monitoringu oraz roboty drogowe związane z przebudową pasa startowego. Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prace mają być zrealizowane
do 15 maja 2014 roku. To już drugi kontrakt dotyczący oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku
w Jasionce realizowany przez Qumak (...).
Opracowanie:
Krzysztof Gasz, Igor Gisterek, Maciej Kruszyna

Recenzja książki
„Kolej Kłodzko – Kudowa Zdrój”
Autor: Przemysław Dominas
Księży Młyn Dom Wydawniczy
www.km.com.pl; e-mail: biuro@km.com.pl

Linia kolejowa Kłodzko – Kudowa Zdrój jest
położona w wyjątkowo atrakcyjnym terenie górskim. Jej wysokie walory turystyczne
współtworzy nie tylko
architektura krajobrazu
w formie krętego szlaku kolejowego, gdzie
liczne serpentyny przecinają góry i wąwozy,
lecz także oryginalna
architektura kolejowa z dworcami z przełomu XIX i XX wieku, zachowanymi do współczesności. Bardzo atrakcyjny szlak kolejowy z tunelami, mostami i wiaduktami, reprezentującymi sztukę XIX-wiecznej inżynierii, poprowadzony jest przez trzy znane kłodzkie uzdrowiska: Polanicę, Duszniki i Kudowę Zdrój.
Książka Przemysława Dominasa Kolej Kłodzko – Kudowa Zdrój opisuje tę linię z uwzględnieniem aspektów: historycznego, architekto-
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nicznego i eksploatacyjnego. Autor rozpoczyna od przedstawienia
pierwszych działań prowadzących do budowy kolei, a kończy na wydarzeniach z 2013 roku, kiedy rozpoczęto kapitalny remont torowiska
i podjęte zostały starania zmierzające do wznowienia przewozów pasażerskich na szlaku. Oddzielnie omawia problem połączenia Kudowy
z Nachodem, przybliżając okoliczności towarzyszące krótkiemu istnieniu transgranicznego łącznika pomiędzy tymi miejscowościami. Następnie kolej zostaje ukazana od strony technicznej i eksploatacyjnej.
Czytelnik pozna wydarzenia związane z budową oraz parametry szlaku kolejowego, poszczególnych mostów, tuneli, a także uzyska informacje na temat rodzaju pociągów kursujących na linii. Osobno autor
przedstawia problem funkcjonowania poszczególnych stacji. Charakterystyka architektury najważniejszych obiektów stacyjnych pozwoli czytelnikowi w pełni docenić wysoką wartość opisywanych miejsc.
Odkryjmy ponad stuletnią historię powstawania i funkcjonowania linii
Kłodzko – Kudowa Zdrój!
Książka została wzbogacona licznymi ilustracjami, archiwalnymi planami sytuacyjnymi stacji, mapami, rozkładami jazdy oraz fotografiami współczesnymi dokumentującymi stan obiektów w latach
2004–2013.
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IV Pakiet Kolejowy a stan sieci

kolejowej w województwie dolnośląskim i polityka jej rozwoju
Sebastian Kowerski

W niniejszym artykule skupiono uwagę na przedstawieniu aktualnego stanu sieci kolejowej województwa dolnośląskiego, prowadzonych obecnie
inwestycji oraz wskazaniu na perspektywy rozwoju sieci w najbliższych latach. Na początku przedstawiono historię kolei na Dolnym Śląsku. Następnie
dokonano opisu stanu sieci kolejowej województwa oraz kierunków jej rozwoju biorąc pod uwagę również rozwiązania proponowane w ramach
Czwartego Pakietu Kolejowego. Na koniec przedstawiono wybrane, aktualnie prowadzone inwestycje związane między innymi z modernizacją
infrastruktury kolejowej.
Artykuł recenzowany zgodnie z wytycznymi MNiSW

mgr inż.
Sebastian Kowerski
doktorant w Katedrze
Dróg i Lotnisk,
Politechnika Wrocławska
sebastian.kowerski@pwr.wroc.pl

We współczesnej gospodarce światowej dominującą rolę odgrywają ośrodki miejskie,
a zwłaszcza miasta metropolitalne, szczególnie istotna jest rola i miejsce wrocławskiej
aglomeracji. Według prognoz ESPON w perspektywie do 2030 r. poza znaczącą koncentracją działalności ekonomicznej w tzw.
pentagonie (tj. obszarze położonym pomiędzy Londynem, Paryżem, Mediolanem, Monachium a Hamburgiem) powstaną mocne
powiązania Polski z tym centrum gospodarczym Europy. Nastąpi to poprzez dwa korytarze powiązań, z których pierwszy prowadzić będzie poprzez metropolię berlińską,
Warszawę, Łódź i Poznań, a drugi – poprzez
Kraków, aglomerację górnośląską i Wrocław. Przewiduje się, że wszystkie ww. krajowe ośrodki będą w 2030 r. należeć do sieci głównych, metropolitalnych obszarów
wzrostu w Europie [2].

data zgłoszenia do redakcji: 30.09.2013

w 1892 roku. Sieć linii wyróżniała się wysoką
gęstością. Założeniem ówczesnych czasów
było połączenie siecią kolejek jak największej
liczby ośrodków regionu. Z uwagi na to, iż kolejki były budowane w sposób uproszczony,
ich uruchomienie i funkcjonowanie było stosunkowo tanie. Połączenia między głównymi
ośrodkami regionu, tj. Wrocławiem, Wałbrzychem Legnicą i Jelenią Górą, realizowane na
sieci kolei państwowych były utrzymywane
na wysokim poziomie. Poruszające się wówczas po linii lokomotywy osiągały prędkość
maksymalną na poziomie 170 km/h. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż nawet na niezelektryfikowanym odcinku linii kolejowej Wrocław- Legnica eksploatowane na nim pociągi prowadzone parowozami poruszały się
z prędkością rzędu 100 km/h. Poza połączeniami głównych ośrodków, na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonowało wiele bocznych linii kolejowych docierających
do turystycznych regionów Dolnego Śląska.
Sieć kolejową według stanu z 1930 roku pre-

data akceptacji do druku: 14.10.2013

zentuje rys. 1. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy Dolny Śląsk znalazł się w granicach
Polski usiłowano wznowić ruch pociągów na
wszystkich liniach, jednak okazało się, iż zmieniony przebieg granic i inne warunki gospodarcze spowodowały, iż funkcjonowanie części istniejących połączeń okazało się bezcelowe. Wraz z rozwojem transportu kołowego
funkcjonujące dotychczas kolejki były stopniowo likwidowane z uwagi na osiąganą relatywnie niską prędkość. W okresie transformacji ustrojowej, tj. w latach 80. i 90. kolejki właściwie już nie istniały, zawieszono również ruch pasażerski na wielu liniach drugorzędnych. Ponadto celowym zabiegiem było
pogarszanie oferty przewozów poprzez wycofywanie połączeń dalekobieżnych, łączących większe ośrodki miejskie, ograniczanie
częstotliwości kursowania połączeń. Ograniczanie połączeń pasażerskich postępowało
w kolejnych latach. Sieć kolejową województwa dolnośląskiego w 1990 roku zobrazowano na rys. 2. Natomiast rys. 3 prezentuje ak-

Rys historyczny kolei na Dolnym Śląsku
Dolny Śląsk był pierwszym regionem w Polsce, w którym uruchomione zostały kolejowe
przewozy pasażerskie. Pierwsze połączenie łączące Wrocław z Oławą powstało już w 1842
roku. Ze względu na fakt, iż do okresu II wojny światowej region wchodził w skład terytorium dzisiejszych Niemiec, sieć kolejowa na
terenie województwa dolnośląskiego była
intensywnie rozbudowywana m.in. na podstawie pruskiej ustawy o kolejkach przyjętej
8
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1. Sieć kolejowa województwa dolnośląskiego w 1930 roku [5]
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tualną sieć kolejową województwa. Porównanie stanu sieci kolejowej w poszczególnych latach pokazuje postępujący regres jeśli chodzi o gęstość sieci kolejowej Dolnego
Śląska. [1]
Stan sieci kolejowej województwa
dolnośląskiego

2. Sieć kolejowa województwa dolnośląskiego w 1990 roku
(kolorem czerwonym zaznaczono lnie po których prowadzony jest tylko ruch towarowy) [5]

3. Sieć kolejowa województwa dolnośląskiego w 2013 roku
(kolorem czerwonym zaznaczono lnie po których prowadzony jest tylko ruch towarowy) [5]

Tab. 1: Linie kolejowe objęte umowami międzynarodowymi AGC oraz AGTC [4]
Numer linii
E30

Przebieg
AGC

E59

Drezno - Wrocław - Katowice - Kraków - Przemyśl - Moskwa
Malmo - Świnoujście - Szczecin - Wrocław - Chałupki

CE-59

Świnoujście - Szczecin- Wrocław - Opole - Chałupki -> Bohumin

CE-59/1

Nowa Sól - Żagań - Węgliniec - Zgorzelec - Zawidów -> Frydlant
AGTC

CE-59/2
CE-30
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Wrocław - Międzylesie -> Lichkov
Zgorzelec - Wrocław - Katowice -> Medyka

Województwo dolnośląskie położone jest
na skrzyżowaniu głównych ciągów komunikacyjnych i międzynarodowych korytarzy
transportowych. Czynnikami sprzyjającymi dla rozwoju województwa jest bliskie sąsiedztwo granic z Czechami i Niemcami oraz
dobrze rozwinięta kolejowa infrastruktura
węzła wrocławskiego. Na terenie województwa linie kolejowe przechodzą przez prawie
wszystkie miasta powiatowe. Taki układ tworzy dogodne warunki dla rozwoju komunikacji kolejowej w regionie. Mimo postępującej regresji sieci kolejowej, województwo
dolnośląskie charakteryzuje się dość wysoką gęstością sieci kolejowej, wynoszącą ok.
8,7 km/100km2. Jest to wskaźnik wyższy od
średniej gęstości linii kolejowych dla kraju
wynoszącej 6,5km/100km2. Kolejowy układ
komunikacyjny województwa jest rozbudowany i składa się z linii kolejowych w większości o niskim standardzie technicznym torów, obiektów stacyjnych i zaplecza technicznego kolei. Sieć kolejowa na terenie województwa obejmuje linie kolejowe o znaczeniu międzynarodowym, krajowym oraz
lokalnym. Wśród linii o znaczeniu międzynarodowym należy wyróżnić przede wszystkim:
• III Paneuropejski Korytarz Transportowy łączący Republikę Federalną Niemiec z Ukrainą, w tym ciąg transportowy:
E 30: Zgorzelec - Węgliniec, Wrocław Muchobór - Mysłowice oraz Kraków Mydlniki – Podłęże
C 30: Bielawa Dolna - Węgliniec, Wrocław
Stadion - Mysłowice oraz Kraków Mydlniki – Podłęże
CE 30 Węgliniec - Miłkowice - Wrocław Muchobór, Mysłowice - Kraków Mydlniki oraz
Podłęże - Rzeszów - Przemyśl – Medyka
• linie kolejowe objęte umowami międzynarodowymi, włączone do sieci AGC (głównych międzynarodowych
sieci kolejowych) oraz AGTC (międzynarodowych linii transportu kombinowanego i obiektów towarzyszących).
Wykaz linii kolejowych objętych umowami międzynarodowymi AGC oraz AGTC prezentuje tab. 1.
Linie kolejowe można również podzielić,
biorąc pod uwagę ich znaczenie gospodarcze i społeczne następująco:
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4. Sieć linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego w podziale na kategorie

• Magistralne: o obciążeniu przewozami
powyżej 25 mln ton rocznie i dostosowane do jazdy pociągów z prędkością większą od 120 km/h,
• Pierwszorzędne, o obciążeniu przewozami od 10 do 25 mln ton rocznie i dostosowane do jazdy pociągów z prędkością od
80 km/h do 120 km/h,
• Drugorzędne, o obciążeniu przewozami od 3 do 10 mln ton rocznie i dostosowane do jazdy pociągów z prędkością od
60 km/h do 80 km/h,
• Miejscowego znaczenia, o obciążeniu
przewozami poniżej 3 mln ton rocznie
i dostosowane do jazdy pociągów z prędkością mniejszą od 60 km/h.
• Linie włączone do sieci AGC i AGTC.
Sieć linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego w podziale na wyżej wymienione kategorie prezentuje rysunek 4.
10
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Perspektywy rozwoju sieci kolejowej
Dolnego Śląska
Komunikacja kolejowa jest czynnikiem decydującym o integracji zewnętrznej i wewnętrznej województwa. Transport kolejowy decyduje o spójności przestrzennej
i dostępności gospodarczej województwa
oraz przyczynia się do zwiększenia ruchliwości komunikacyjnej ludności. Rozwój komunikacji kolejowej zaspokaja różnorodne
potrzeby ludności zamieszkującej w pobliżu stacji kolejowej i służy aktywizacji zawodowej mieszkańców. Od odpowiedniej jakości usług zależy popyt na usługi kolejowe. Od dogodnych połączeń zależny jest
rozwój turystyki, rozwój gospodarczy oraz
rozwój sieci osadniczej ludności. Zgodnie
z Wytycznymi Kierunkowymi do Kształtowania Sieci Drogowej i Kolejowej w Województwie Dolnośląskim [4], transport kolejowy

jest drugą po żegludze śródlądowej najbardziej zaniedbaną i wymagającą największych nakładów inwestycyjnych dziedziną
transportu. Mimo dużej gęstości sieci kolejowej Dolnego Śląska, nie może być ona
wykorzystywana w pełni z uwagi na bariery techniczne sieci. Natomiast w myśl Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
2020 [3], będącej strategicznym dokumentem wyznaczającym cele i kierunki rozwoju Dolnego Śląska na najbliższe lata, poprawa stanu infrastruktury transportowej
stanowi jeden z priorytetów podejmowanych działań. Mając na uwadze fakt, iż podniesienie efektywności komunikacji pasażerskiej, szczególnie w obrębie aglomeracji wrocławskiej, gdzie potrzeby przewozowe są największe, zapewnienie sprawnego systemu regionalnego transportu publicznego oraz wreszcie zwiększenie nakładów na poprawę stanu infrastruktury kole-
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jowej w celu dorównania standardom europejskim mają kluczowe znaczenie dla
przyszłego rozwoju województwa. W obliczu nieustannie wzrastającego natężenia ruchu samochodowego mającego negatywny wpływ na dostępność komunikacyjną oraz na czas przemieszczania się działania te pozwolą zniwelować niekorzystny
wpływ na mobilność mieszkańców. Niezwykle istotną kwestią jest skrócenie czasu
przejazdu środkami transportu publicznego oraz podniesienie standardu usług kolejowych. Od czynników tych w dużej mierze
zależy popularność korzystania z tej formy
transportu a co za tym idzie, zapewnienie
jej konkurencyjności w porównaniu z innymi gałęziami transportu. Kolejną niezwykle
istotną kwestią jest optymalne wykorzystanie sieci kolejowej do transportu towarowego, szczególnie do przewozu surowców
skalnych.
Realizacja wyżej wymienionych priorytetów pozwoli na wykorzystanie potencjału tkwiącego w położeniu Dolnego Śląska
oraz dalszy wzrost znaczenia tranzytowego
regionu, które w obecnej chwili jest duże,
głównie ze względu na pozostawanie w zasięgu Trzeciego Panaeuropejskiego Korytarza Transportowego. Zagęszczenie strategicznych szlaków transportowych przebiegających przez Dolny Śląsk, a także wyższa aniżeli średnia krajowa gęstość sieci kolejowej stanowią niewątpliwe atuty regionu. Działania podejmowane w celu poprawy dostępności transportowej oraz zapewnienia dogodnych połączeń wewnętrznych
oraz zewnętrznych stanowią czynniki determinujące zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, ale również turystycznej rejonu Dolnego Śląska.
Niezwykle istotną kwestią dla stworzenia sprawnego, regionalnego systemu
transportu publicznego jest komplementarność systemów transportu kolejowego
oraz drogowego.
Powołując się na wspomniany już wcześniej dokument Wytyczne kierunkowe do
kształtowania sieci drogowej i kolejowej
w województwie dolnośląskim [4] główne
kierunki rozwoju sieci transportowej województwa ujęte zostały w trzech podstawowych zadaniach:
• poprawa dostępności zewnętrznej w ramach powiązań ponadregionalnych,
• wiązanie potencjałów oraz
• poprawa ich dostępności.
Nawiązując do pierwszego z wymienionych zadań, tj. poprawy dostępności zewnętrznej Dolnego Śląska, kluczowymi
działaniami w tym zakresie powinny być:
• Budowa planowanego systemu Kolei Dużych Prędkości, które umożliwiłyby osią-
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gnięcie prędkości przejazdu na poziomie
co najmniej 200 km/h, przeznaczonych
dla przewozów pasażerskich;
• Modernizacja istniejących linii oraz ich integracja z systemem Kolei Dużych Prędkości, przeznaczone dla przewozów pasażerskich i w drugiej kolejności towarowych;
• Modernizacja istniejących linii zintegrowanych z systemem terminali intermodalnych, przeznaczone dla przewozów
towarowych (w tym kombinowanych;
szybkie linie towarowe) i w drugiej kolejności pasażerskich.
Efektywny system połączeń ponadregionalnych, umożliwiający swobodny przepływ ludzi, dóbr i informacji, przyczyniłby
się do umocnienia pozycji Dolnego Śląska
oraz poprawy jakości połączeń komunikacyjnych w skali kraju i Europy, zwiększając
tym samym integralność terytorialną regionu. W ramach realizacji zadania drugiego- wiązanie potencjałów głównym kierunkiem działań jest poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej regionu
w celu wzmocnienia kooperacji gospodarczej i uelastycznienia rynku pracy. Chodzi
o zapewnienie powiązań pomiędzy głównymi ośrodkami osadniczymi a zarazem
największymi generatorami ruchu w regionie Dolnego Śląska- tzw. Polami Potencjałów. Zadanie trzecie- poprawa dostępności do pól potencjałów sprowadza się do
rozwoju ponadlokalnych powiązań transportowych. Wyróżnić można główne Pola
Potencjałów:
• Pole Potencjału Obszaru Metropolitalnego
• Pole Potencjału Pasma GłogowskoKłodzkiego
• Pole Potencjału Południowo- Zachodniego
Działaniami o kluczowym znaczeniu dla
Pola Potencjału Obszaru Metropolitalnego są: stworzenie zintegrowanego systemu powiązań wewnętrznych oraz poprawa
dostępności komunikacyjnej miasta Wrocławia, stworzenie kolei aglomeracyjnej
(Dolnośląskiej Kolei Dojazdowej) w obszarze metropolitalnym Wrocławia celem połączenia blisko położonych ośrodków osadniczych, oparcie planowania przestrzennego na idei TOD- Transit Oriented Development, czyli rozwoju miasta osnutego
na trasach szybkiej komunikacji publicznej, w tym kolei miejskiej, a także poprawa
przepływów tranzytowych.
W ramach Pola Potencjału Pasma Głogowsko- Kłodzkiego, łączącego obszary
wyznaczone przez miejscowości takie jak:
Głogów - Lubin - Legnica, Legnica - Wałbrzych/Świdnica oraz Świdnica/Wałbrzych
- Pieszyce/Dzierżoniów /Bielawa/Kłodzko
pożądanymi kierunkami działań są między

innymi: poprawa dostępności komunikacyjnej do Legnicko Głogowskiego Okręgu
Miedziowego (LGOM) oraz poprawa przepływów tranzytowych.
W ramach Pola Potencjału PołudniowoZachodniego, wyznaczonego przez miasta:
Zgorzelec, Bolesławiec, Jelenia Góra działania należy skoncentrować m.in. na rozwoju
powiązań trans granicznych oraz podobnie
jak w przypadku dwóch poprzednich pólna poprawie przepływów tranzytowych.
Liniami kolejowymi, które należy modernizować w pierwszej kolejności są te połączenia, które wiążą ze sobą pola potencjałów, bowiem to one odgrywają pierwszoplanową rolę w przyszłym rozwoju społeczno- gospodarczym województwa. Za przykład połączeń wewnątrz pól potencjałów
wymagających modernizacji można podać linie: nr 137 (Legnica-Świdnica-Dzierżoniów-Ząbkowice Śląskie) oraz 274 (Wrocław Świebodzki-Zgorzelec).
Kolejnym kluczowym dla rozwoju regionu Dolnego Śląska przedsięwzięciem jest
uzupełnienie przebiegającej przez województwo transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W zakresie transportu kolejowego sieć należy rozszerzyć o szybkie połączenia kolejowe relacji Wrocław – Łódź
– Warszawa oraz perspektywiczne powiązanie sieci z systemem linii dużych prędkości w Europie (Berlin, Praga).
Należy mieć na uwadze fakt, iż realizacja
wszystkich wcześniej omówionych priorytetów zdeterminowana jest prowadzoną
polityką sektorową oraz dostępnością celowych programów finansujących założone
przedsięwzięcia. Jednakże najważniejszym
obecnie czynnikiem warunkującym przeprowadzenie jakichkolwiek inwestycji liniowych jest stopień ich ingerencji w środowisko przyrodnicze. Może się bowiem okazać, iż nawet uzasadniona względami gospodarczymi inwestycja nie zostanie zrealizowana z powodu szkodliwego wpływu
na środowisko przyrodnicze. Działania takie, choć z całą pewnością słuszne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, wydłużają jednak w czasie i zwiększają koszty
realizacji nowych inwestycji infrastrukturalnych.
Kwestią wymagającą poruszenia w niniejszym opracowaniu jest problem rentowności przewozów środkami transportu
kolejowego. Aby linie kolejowe były w pełni efektywnie wykorzystywane, oprócz prowadzonego na nich transportu pasażerskiego, powinny służyć również do prowadzenia transportu towarowego (głównie w nocy) tak, aby obie gałęzie możliwie w jak najmniejszym stopniu kolidowały ze sobą. Jest to szczególnie wskazane ze
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względu na ogromny potencjał przewozowy kruszyw i surowców skalnych istniejący
na Dolnym Śląsku. Rozwój transportu towarowego pozwoliłby na utrzymanie istniejącej infrastruktury kolejowej, a także uzasadniałby inwestycje w tę dziedzinę.
Czwarty Pakiet Kolejowy
W styczniu bieżącego roku Komisja Europejska zapowiedziała wprowadzenie kompleksowego pakietu środków- tzw. Czwartego Pakietu Kolejowego [7]. Celem wdrożenia w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulacji Pakietu jest poprawa jakości i efektywności usług kolejowych. Propozycje Pakietu mają na celu usprawnienie zarządzania i bezpieczeństwa kolei oraz
otwarcie pasażerskiego rynku kolejowego,
tak aby pasażerowie mogli korzystać z jednolitego, europejskiego rynku kolejowego.
Projekt Komisji przewiduje otwarcie krajowych przewozów pasażerskich dla innych
przewoźników i usług od 2019 roku. W ten
sposób przedsiębiorstwa kolejowe mogłyby oferować usługi i brać udział w przetargach na równych prawach. Sytuacja taka
przyczynić się może do zwiększenia zatrudnienia w branży kolejowej, w tym również
na Dolnym Śląsku. Dobrym przykładem
jest szwedzki rynek kolejowy. W Szwecji rynek został otwarty wiele lat temu. W chwili obecnej jest tam kilku aktywnie działających operatorów. Zwiększyło się konkurowanie o wykwalifikowanych pracowników, a efektem tego jest zwiększenie wynagrodzeń, zwłaszcza maszynistów. Patrząc
z punktu widzenia przyszłego rozwoju regionu Dolnego Śląska, IV Pakiet Kolejowy
stanowi czynnik sprzyjający lokalnej mobilności, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i łączenia miast oraz regionów w całej Europie. W obliczu stagnacji
w transporcie kolejowym jest to szansa na
rozwój tej gałęzi transportu. Czwarty Pakiet
Kolejowy nie dotyczy tylko otwarcia rynku
w przewozach pasażerskich, ale poprzez interoperacyjność i odpowiednie rozwiązania w zakresie zarządzania infrastrukturą
będzie również kładł nacisk na rozwój przewozów towarowych, co ma ogromne znaczenie dla transportu surowców skalnych
na Dolnym Śląsku.
Należy mieć jednak na uwadze to, iż proponowane zmiany ograniczają wpływ samorządów województw na kształtowanie regionalnej polityki transportowej. Według propozycji Komisji Europejskiej nie
będą one mogły udzielać umów podmiotom wewnętrznym będących w ich gestii,
tj. np. województwo dolnośląskie nie będzie mogło udzielać umów Kolejom Dolno12
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śląskim. Na świadczenie usług będą organizowane przetargi. Ewentualność taka spotkała się z wyraźnym sprzeciwem polskiej
delegacji do Komitetu Regionów oraz Andrzeja Massela podsekretarza stanu ds. kolejnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Jedną
z regulacji przewidzianych w Pakiecie jest
również wzmocnienie pozycji zarządcy infrastruktury, operacyjnie i finansowo niezależnego od przewoźnika kolejowego. Zarządcy sprawowaliby kontrolę nad kluczowymi dla sieci kolejowej funkcjami – planowaniem inwestycji infrastrukturalnych, bieżącą działalnością i utrzymaniem, a także
ustalaniem rozkładów jazdy. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż zarządcy kolejowi muszą zarządzać sieciami w sposób skuteczny
oraz koordynować swoje działania na poziomie UE.
Prowadzone inwestycje na sieci kolejowej
Najważniejsze realizowane obecnie inwestycje objęte są Programem Operacyjnym
Infrastruktura i Środowisko stanowiącym
część Narodowej Strategii Spójności i będącym głównym źródłem finansowania inwestycji transportowych w Polsce. Są to:
• Modernizacja linii kolejowej E 59 na
odcinku Wrocław - Poznań, etap II, odcinek Wrocław - granica województwa
dolnośląskiego na odcinku o długości
57,99 km. Projekt przewiduje dostosowanie linii kolejowej do szybkości 160 km/h,
z elementami rozwiązań dla 200 km/h.
Realizacja projektu usprawni komunikację pasażerską i towarową na głównym
międzynarodowym ciągu kolejowym E
59 w kierunku Północ - Południe: Malmö
- Ystad - Świnoujście - Szczecin - Poznań
- Opole - Chałupki - Bohumin - Ostrawa.
Obecnie realizowane są prace na dwóch
etapach z trzech: Wrocław – granica województwa dolnośląskiego oraz Poznań
– Czempiń, przy czym najbardziej zaawansowane są prace na tym pierwszym
fragmencie. Według szacunków PKP PLK,
około 40 proc. całej inwestycji zostało już
wykonane. Zakończyły się prace torowe
na odcinku między Żmigrodem a Pęgowem, czyli na prawie połowie całej trasy. Ostatnie prace wykończeniowe zostały do przeprowadzenia na zmodernizowanych stacjach kolejowych w Żmigrodzie i Garbcach, a także we Wrocławiu- Osobowicach. Opóźnienie w realizacji inwestycji wynosi około sześciu miesięcy względem pierwotnego harmonogramu. Aktualnie wszystko wskazuje na
to, że mimo opóźnień inwestycję uda się
zakończyć i rozliczyć jeszcze w 2015 roku.

Na 2014 r. zaplanowano prace przy posterunku odgałęźnym w okolicy ul. Grabiszyńskiej, a także remont wiaduktu, który
biegnie nad nią. w kolejnej perspektywie
unijnej na lata 2014-2020 planowana jest
modernizacja środkowego odcinka E 59
między Rawiczem a Czempiniem. Również na ten okres planowany jest montaż
systemu ETCS na całej trasie od Wrocławia do Poznania, który z przyczyn technicznych może nastąpić dopiero po zakończeniu wszystkich pozostałych etapów inwestycji. Rozpocznie się to prawdopodobnie dopiero w 2017, lub 2018 r.
• Modernizacja linii kolejowej E 30, etap
II. Wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/
GSM-R w Polsce na odcinku Legnica - Wrocław – Opole (2012-2015)
Projekt obejmuje zaprojektowanie, zabudowę i uruchomienie urządzeń Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS na Odcinku Wdrożeniowym zlokalizowanym na linii kolejowej
E 30 pomiędzy stacjami Legnica – Wrocław – Opole, stanowiącymi część III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Projekt jest inwestycją punktową. Odcinek Wdrożeniowy Legnica – Wrocław
- Opole liczy 142,644 km linii kolejowej.
System ERTMS składa się z dwóch komponentów: Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS oraz Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji
Ruchomej GSM-R. System ETCS zapewnia realizację sygnalizacji kabinowej i ciągłą kontrolę pracy maszynisty. Natomiast
system GSM-R wykorzystuje standard publicznej sieci GSM i używany jest zarówno do komunikacji głosowej dla personelu kolei (dyżurny ruchu, dyspozytor, maszynista, pracownik obsługi technicznej),
jak i transmisji danych tor-pojazd.
Wdrożenie systemu ERTMS (ETCS i GSM
-R) ma na celu podniesienie poziomu
bezpieczeństwa poprzez wdrożenie systemu sygnalizacji kabinowej, uzyskanie
standardów europejskich na liniach objętych transeuropejskimi korytarzami
transportowymi przebiegających przez
terytorium Polski, zapewnienie interoperacyjności, usprawnienie przemieszczania się ludzi i transportu towarów w kraju
i poza jego granicami, a także usprawnienie transportu tranzytowego pomiędzy
krajami Unii i krajami sąsiednimi. Planowany termin zakończenia projektu przypada na 2015 rok.
Wdrożenie systemu ERTMS w skali sieci jest projektem znacznie bardziej złożonym i długoterminowym, niż innego rodzaju projekty inwestycyjne. Czerpanie korzyści z wdrożonego systemu
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ERTMS będzie możliwe dopiero w przypadku uzyskania odpowiedniej długości
sieci kolejowej, objętej systemem – nie
tylko w Polsce, ale również w krajach sąsiednich. Dopiero upowszechniony system ERTMS pozwoli osiągnąć szereg dodatkowych korzyści synergicznych, nie
wynikających bezpośrednio z pojedynczych, narodowych wdrożeń.
• Modernizacja linii kolejowej E 30, etap
II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS
i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku
Legnica - Węgliniec – Bielawa Dolna.
Kontrakty realizowane obecnie w ramach
projektu:
- zaprojektowanie i zabudowa interfejsu
oraz adaptacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym Spółki zainstalowanych
na odcinku linii E 30 Legnica - Węgliniec Bielawa Dolna do współpracy z urządzeniami ERTMS/ETCS poziom 2;
- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych;
- dostawa, wybudowanie i wdrożenie
systemu GSM-R oraz nadzór i zarządzanie.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na IV kwartał 2014 roku.
• Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem
ograniczeń w węzłach kolejowych
(dawna nazwa projektu: „Przygotowanie budowy linii dużych prędkości”).
Projekt polega na przygotowaniu do budowy linii kolejowej dużych prędkości
uwzględniającej standardy interoperacyjnosci, bezpieczeństwa i środowiskowe.
Projekt obejmuje swoim zakresem opracowanie dokumentacji przedprojektowej, prace analityczne i przygotowawcze
wraz z propozycją rozwiązań technicznych oraz analizy prawne, środowiskowe,
ekonomiczne i finansowe dla budowy linii dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław” z opcjonalnym przedłużeniem do granicy RP w kierunku Berlina i Pragi oraz przystosowania łódzkiego,
poznańskiego i wrocławskiego węzła kolejowego do obsługi KDP oraz zapewnienia ich intermodalności z innymi środkami transportu.
Należy również pamiętać o mniejszych
inwestycjach odtworzeniowych oraz inwestycjach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, które również są ważne
ze względu na funkcjonalność sieci kolejowej.
Umiejscowienie wszystkich linii kolejowych objętych inwestycjami współfinansowanymi przez Unię Europejską prezentuje
rys. 5.
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5. Linie kolejowe objęte inwestycjami współfinansowanymi przez UE do 2015 r. [6]

Podsumowanie

Materiały źródłowe

W obliczu postępującego regresu stanu
sieci kolejowej województwa dolnośląskiego, niezbędne jest podjęcie działań mających na celu modernizację istniejącej infrastruktury kolejowej. Ze względu na swoje położenie oraz gęstość sieci linii kolejowych województwo dolnośląskie posiada duży potencjał rozwoju. Ważne jest skupienie uwagi na podniesieniu jakości kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych, tak, aby zwiększyć atrakcyjność kolei w stosunku do innych form transportu.
Wdrożenie postanowień Czwartego Pakietu Kolejowego oraz realizacja priorytetów
zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 [3] może uczynić
kolej motorem przyszłego rozwoju regionu. 

[1] Molecki B.: Rola samorządu w kształtowaniu transportu regionalnego w Polsce
i Europie, Wrocław 2010
[2] Pracownicy Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu, Pracownicy
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Diagnoza Stanu Województwa Dolnośląskiego 2011, Wrocław 2012
[3] Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020
[4] Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we
Wrocławiu: Wytyczne Kierunkowe do
Kształtowania Sieci Drogowej i Kolejowej
w Województwie Dolnośląskim, 2009
[5] Woźny J., Potocki M., baza danych Programu RailMap 2.2. Data wykorzystania programu 30.09.2013 r.
[6] www.cupt.gov.pl, dane Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Departament Funduszy UE,
data wykorzystania strony 30.09.2013 r.
[7] www.ipex.eu, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie „Czwartego
Pakietu Kolejowego – Zakończenie Budowy Jednolitego Europejskiego Obszaru Kolejowego w celu Wspierania Konkurencyjności i Wzrostu Gospodarczego w Europie”,
data wykorzystania strony 30.09.2013 r.
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Efektywna i nowoczesna towarowa
sieć kolejowa Dolnego Śląska w korytarzu CETC
Radosław Mazurkiewicz

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC o przebiegu północ-południe stanowi uzupełnienie i w pewnym sensie przeciwwagę dla korytarzy TEN-T,
położonych głównie na kierunku zachód-wschód. W artykule podjęto się próby charakterystyki ciągów kolejowych biegnących w korytarzu CETC
na terenie województwa dolnośląskiego. Opisano najważniejsze linie kolejowe, położone wzdłuż osi korytarza CETC, wykorzystywane w ruchu
towarowym. Wymieniono ważniejsze generatory przewozów towarowych, mogące mieć istotny wpływ na wielkość przewozów w korytarzu CETC.
Przedstawiono również propozycję alternatywnego połączenia kolejowego do Czech.
Artykuł recenzowany zgodnie z wytycznymi MNiSW

dr inż.
Radosław Mazurkiewicz
Zakład Infrastruktury
Transportu Szynowego,
Politechnika Wrocławska
radoslaw.mazurkiewicz@pwr.wroc.pl

Zalążki Środkowoeuropejskiego Korytarza
Transportowego (Central European Transport Corridor - CETC) sięgają przełomu XX
i XXI wieku, kiedy to rozpoczęto rozmowy, mające na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy polskim województwem zachodniopomorskim i regionem Skåne (Skania), znajdującym się w południowej Szwecji. Pierwotnie celem współpracy była promocja i rozwój międzynarodowych ciągów
transportowych E65 [5], która miała służyć
ożywieniu gospodarczemu zainteresowanych regionów. Z czasem, w toku wstępnych rozmów chęć współpracy deklarowały kolejne regiony z Polski, Czech i Słowacji.
Ostatecznie 6. kwietnia 2004 roku w Szczecinie podpisano Porozumienie Międzyregionalne na rzecz Utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.
Inicjatorami i sygnatariuszami porozumienia byli przedstawiciele sześciu regionów:
• Skåne (Szwecja),
• województwo zachodniopomorskie (Polska),
• województwo lubuskie (Polska),
• województwo dolnośląskie (Polska),
• Královéhradecký kraj (Czechy),
• Bratislavský samosprávny kraj (Słowacja).
Do dnia dzisiejszego do porozumienia
przystąpiło 17 partnerów ze Szwecji, Polski,
Czech, Słowacji, Węgier i Chorwacji.
Głównym celem utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego
14
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data zgłoszenia do redakcji: 30.09.2013

jest stwarzanie sprzyjających warunków
komunikacyjnych i rozwojowych dla regionów będących stronami Porozumienia [1].
Inicjatywa CETC ma za zadanie wykreować
w obszarze ciążenia trwałych powiązań infrastrukturalnych, sprzyjających rozwojowi
transportu i więzi gospodarczych pomiędzy regionami. Ważną przesłanką jest także
potrzeba zrównoważenia ciągów komunikacyjnych o przebiegu zachód-wschód połączeniami na kierunku północ-południe.
Charakterystyka sieci kolejowej na
obszarze korytarza CETC
Korytarz transportowy CETC przebiega
z południowej Skandynawii przez Morze
Bałtyckie do zachodniej części Polski, a następnie przez Czechy, zachodnią część Słowacji i Węgier dociera do Chorwacji i Morza Adriatyckiego. Ogólny przebieg korytarza CETC pokazano na rysunku 1.
Od początku istnienia Porozumienia CETC założono, że w obrębie korytarza transportowego E65 będą znajdować
się różne środki transportu: drogi, koleje
i transport wodny. Założono również, że na
obszarach lądowych szczególny nacisk zostanie położony na transport kolejowy.
Głównym kolejowym ciągiem komunikacyjnym w korytarzu CETC przeznaczonym do prowadzenia przewozów towarowych jest linia CE-59. Przebiega ona ze Świnoujścia przez Szczecin, Rzepin do Nowej
Soli, gdzie następuje rozwidlenie trasy na
dwa kierunki: zasadniczy CE-59, biegnący
do Wrocławia i alternatywny CE-59/1, kierujący się przez Węgliniec i Zawidów do
Czech. We Wrocławiu linia rozgałęzia się
ponownie. Główny ciąg CE-59 przebiega
przez Opole do przejścia granicznego polsko-czeskiego w Chałupkach, natomiast
drugim wariantem linii jest trasa oznaczona symbolem CE-59/2, prowadząca z Wro-

data akceptacji do druku: 14.10.2013

cławia do przejścia granicznego w Międzylesiu. Wszystkie wymienione linie kolejowe
są objęte umową międzynarodową AGTC
(Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących). Przebieg linii kolejowych CE-59,
CE-59/1 i CE-59/2 na obszarze województwa dolnośląskiego pokazano na rysunku 2.
Stan techniczny i wykorzystanie poszczególnych odcinków wspomnianych
ciągów transportowych jest bardzo zróżnicowane. Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne linii CE-59 podano w tabeli 1.
Tranzytowy ruch towarowy na obszarze korytarza CETC jest prowadzony przede
wszystkim wariantem linii CE-59 przez Wrocław i Opole, a dalej w kierunku przejścia
granicznego do Czech Chałupki – Bohumin. Kierunek ten jest korzystny, jeżeli chodzi o połączenie trzech zachodnich polskich województw i województwa opolskiego z Bratysławskim i Trnawskim krajem na Słowacji, będącymi partnerami porozumienia CETC. Mankamentem tego wariantu przebiegu trasy jest pokrywanie się
na odcinku Wrocław – Opole linii CE-59 ze
znacznie obciążoną linią CE-30, biegnącą na kierunku zachód – wschód. Wąskim
gardłem jest odcinek jednotorowy Czernica Wrocławska – Wrocław Brochów, mający
decydujące znaczenie dla przepustowości
całej linii. Oprócz tego na linii Opole – Wrocław występują odcinki niezmodernizowanej nawierzchni, na których dopuszczalne
naciski osi wynoszą 200 kN. Uniemożliwia
to kursowanie niektórych typów lokomotyw (np. ET41 i ET42).
W znacznym stopniu w ruchu towarowym na kierunku północ – południe wykorzystywana jest również linia CE-59/2, biegnąca do Czech przez przejście Międzylesie – Lichkov. Linia ta na całej długości jest
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przystosowana do kursowania ciężkich pociągów towarowych i taboru o nacisku osi
do 221 kN.
Wariant ciągu komunikacyjnego CE59/1 jest wykorzystywany w mniejszym
stopniu, niż powyżej opisane linie. Trasa
przebiegająca przez Węgliniec i Zawidów
na południe jest zmodernizowana jedynie na niewielkich odcinkach. Nie jest ona
przystosowana do kursowania ciężkich pociągów towarowych (dopuszczalne naciski
osi 196 kN). Ze względu na zły stan infrastruktury na niektórych odcinkach wprowadzone są stałe ograniczenia prędkości
do 30 km/h, a nawet do 20 km/h.
Charakterystyka kolejowych
przewozów towarowych na Dolnym
Śląsku w korytarzu CETC
Jednym z głównych celów podpisania Porozumienia CETC w sprawie utworzenia korytarza transportowego było stworzenie
warunków do ożywienia kontaktów gospodarczych pomiędzy regionami – sygnatariuszami Porozumienia, a także do poprawy powiązań transportowych miedzy
nimi. W tym aspekcie bardzo duże znaczenie ma transport o zasięgu międzyregionalnym i międzynarodowym na kierunku
północ-południe. Województwo dolnośląskie staje się więc regionem tranzytowym
na szlaku ze Skandynawii i Polski północnej
do Czech, Węgier i Chorwacji. Tranzytowy
ruch towarowy odbywa się przede wszystkim po liniach objętych umową AGTC, opisanych w poprzednim rozdziale.
1. Przebieg korytarza transportowego CETC w Europie wraz z zaznaczeniem regionów –
– sygnatariuszy Porozumienia [5]

Tab. 1: Parametry techniczno-eksploatacyjne linii CE-59, CE-59/1 i CE-59/2 na obszarze województwa dolnośląskiego
Linia

CE-59

CE-59/1

CE-59/2
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Odcinek

Nr wg Id-12

Kategoria

Liczba torów

Trakcja

Dopuszczalne naciski osi
[kN]

Prowadzony ruch

(Nowa Sól) – Czerna – Wrocław Gł.

273

0

2

elektr.

221

mieszany, znaczny

Wrocław Gł. – Biskupice Oławskie
(Opole Groszowice)

277

1

2
1
(na odc. Czernica Wr. –
– Wrocław Brochów)

elektr.

200 (odcinki)

mieszany, znaczny,
przeważający ruch towarowy

(Żagań) – Okrąglica – Węgliniec

282

1

1

niezelektr.

196

mieszany, umiarkowany

Węgliniec – Zgorzelec Miasto

278

0

2

niezelektr.

221

mieszany, znaczny

Zgorzelec Miasto – Krysin

778

1

1

niezelektr.

221

mieszany, niewielki

Krysin – Studniska

274

1

1

niezelektr.

196

mieszany, umiarkowany

Studniska – Zawidów

779, 290, 344

1

1

niezelektr.

196, odcinek 211

towarowy, niewielki

Zawidów – granica państwa

486

1

2

niezelektr.

196

towarowy, niewielki

Wrocław Gł. – Międzylesie

276

1

2, odcinki 1

elektr.

221

mieszany, znaczny

Międzylesie – granica państwa

481

1

1

niezelektr.

221

mieszany, umiarkowany
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2. Przebieg linii kolejowych objętych umową AGTC na obszarze województwa dolnośląskiego

Coraz większe znaczenie w transporcie
międzynarodowym odgrywa transport intermodalny, realizowany najczęściej w kontenerowych jednostkach ładunkowych. Na
terenie województwa dolnośląskiego znajdują się obecnie trzy terminale kontenerowe: w Kątach Wrocławskich, Wrocławiu i we
Wróblinie Głogowskim.
Terminal w Kątach Wrocławskich położony jest przy linii kolejowej nr 274 Wrocław – Jelenia Góra – Zgorzelec. Obsługuje
przewozy realizowane przeważnie na kierunku wschód-zachód (z Wielkiej Brytanii).
Na chwilę obecną jego rola w przewozach
wzdłuż osi korytarza CETC ogranicza się do
nieregularnego przyjmowania składów pociągowych ze Słowenii [4].
Terminal we Wrocławiu znajduje się przy
stacji Wrocław Główny Towarowy i posia16
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da dogodne połączenie ze stacją rozrządową Wrocław Brochów. Obsługuje w zasadzie wyłącznie przewozy na kierunku zachód-wschód, głównie z Niemiec i Holandii. W kierunku wschodnim prowadzone są
przewozy do państw byłego Związku Radzieckiego [2]. Obecnie terminal nie obsługuje żadnych regularnych przewozów na
kierunku przebiegu korytarza CETC, w ofercie terminala dostępna jest jedynie organizacja przewozów na żądanie do terminali kontenerowych położonych w Czechach.
Terminal we Wróblinie Głogowskim położony jest przy linii kolejowej nr 273 Wrocław – Szczecin w bliskim sąsiedztwie Huty
Miedzi Głogów. Obsługuje przewozy przeważnie w kierunku portu w Szczecinie,
a więc zgodnie z biegiem korytarza CETC.
Obecnie trwa budowa kolejnego ter-

minala kontenerowego w Brzegu Dolnym,
powiązanego z linią nr 273. Terminal będzie posiadać bardzo dogodne położenie
zarówno ze względu na przewozy na osi
wschód-zachód, jak i północ-południe. Zlokalizowany będzie przy głównej linii korytarza CETC – CE-59. Poprzez Rzepin uzyska
połączenie z linią CE-20, prowadzącą w kierunku zachodnim, zaś w pobliskim węźle
wrocławskim – z linią CE-30, biegnącą na
wschód.
Do ważnych generatorów przewozów towarowych w regionie można zaliczyć miasto Wrocław z wieloma podmiotami gospodarczymi korzystającymi z towarowych przewozów kolejowych, a także Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy. Ponadto znaczny ruch towarowy generuje szereg kopalń kruszyw mineralnych,
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znajdujących się w większości na Przedgórzu Sudeckim. Przewozy miedzi i kruszyw
są prowadzone we wszystkich kierunkach
w kraju i za granicę, a więc również w obrębie korytarza CETC.
Propozycje działań i inwestycji,
warianty przebiegu korytarzy CETC
Jednym z głównych założeń programowych Porozumienia CETC jest unowocześnienie infrastruktury transportowej i promowanie przewozów kolejowych jako bardziej przyjaznych dla środowiska [1]. Priorytetami inwestycyjnymi dla perspektywy finansowej 2007-2013 w zakresie kolejnictwa były modernizacje linii kolejowych na
kierunku północ-południe oraz przeniesienie części przewozów towarowych z dróg
na intermodalne połączenia morsko-lądowe z wykorzystaniem kolei w większym, niż
dotychczas, stopniu [1]. Cele te pozostają
aktualne dla kolejnej perspektywy finansowej 2014-2020.
Na chwilę obecną PKP PLK realizuje
pierwszy etap modernizacji linii kolejowej
CE-59 Międzylesie – Wrocław – Szczecin,
polegający na przygotowaniu dokumentacji projektowej [7]. Na pozostałych odcinkach linii objętych umową AGTC i przebiegających w korytarzu CETC nie prowadzi się
obecnie żadnych prac modernizacyjnych
za wyjątkiem robót o niewielkim zakresie
ze środków własnych PKP PLK.
Jednym z najważniejszych działań niezbędnych do podwyższenia jakości przewozów w korytarzu CETC jest poprawa stanu technicznego infrastruktury głównych
ciągów komunikacyjnych, których prędkość konstrukcyjna przekracza 100 km/h.
Oprócz prac przewidzianych do realizacji
w harmonogramie modernizacji PKP PLK
(linia Międzylesie – Wrocław – Szczecin)
bardzo istotnym elementem działań modernizacyjnych jest naprawa linii nr 277
Opole – Wrocław wraz z budową drugiego toru na odcinku Czernica Wrocławska
– Wrocław Brochów. Doraźne prace modernizacyjne na tej linii są już prowadzone.
Linia CE-59/1, biegnąca do Czech przez
Zawidów, kwalifikuje się niemal w całości do modernizacji, lecz z powodu niedostatku środków finansowych nie jest ujęta
w planach modernizacyjnych PKP PLK na
lata 2014-2020. Linia ta ma duże znaczenie
w kontekście połączenia czeskiego Kralovehradeckiego kraju, będącego regionem
partnerskim inicjatywy CETC, z województwami położonymi w zachodniej części Polski.
Istotnym elementem poprawy prędkości handlowej pociągów i zwiększenia prze-
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pustowości linii CE-59/2 Wrocław-Międzylesie, będącej jednym z dwóch najważniejszych obecnie kolejowych ciągów komunikacyjnych korytarza CETC w województwie dolnośląskim, jest budowa drugiego
toru na jednotorowych odcinkach Kłodzko Nowe – Międzylesie, a zwłaszcza Strzelin – Kamieniec Ząbkowicki.
Omawiane w artykule trzy główne linie
kolejowe, objęte umową AGTC (CE-59, CE59/1 i CE-59/2) stanowią szkielet przebiegu ciągów kolejowych w obrębie korytarza CETC przez województwo dolnośląskie.
Naturalna poprzeczna przegroda w korytarzu, jaką są Sudety, a także fatalny stan techniczny zdecydowanej większości linii kolejowych o przebiegu północ-południe nie
stwarzają racjonalnej alternatywy dla kolejowych połączeń w korytarzu. Możliwe jest
jednak wytrasowanie jednej trasy wariantowej względem omawianych w artykule linii
w obrębie województwa dolnośląskiego.
Proponowane połączenie odgałęziałoby się od linii CE-59 w Rudnej Gwizdanów
i biegło linią nr 289 do Legnicy, następnie
linią nr 284 do Jerzmanic Zdrój, skąd liniami nr 312 i 776 do Marciszowa. W dalszym
ciągu trasa przebiegałaby układem linii 274,
774 i 298 z Marciszowa do Kamiennej Góry,
skąd linią 299 dochodziłaby do przejścia
granicznego z Czechami Lubawka – Královec.
Przedstawiony ciąg komunikacyjny wymaga znacznych nakładów finansowych na
przywrócenie jego sprawności technicznej,
ale jest to najtańsze i najkrótsze połączenie
alternatywne wobec wariantów linii CE-59.
Najważniejsze działania inwestycyjne do
przeprowadzenia, to:
• przywrócenie przejezdności na odcinku
Krzeniów – Wojcieszów Górny o długości
około 19 kilometrów,
• przywrócenie przejezdności na odcinku Marciszów Górny – Krużyn o długości
około 2 kilometrów,
• naprawa nawierzchni na linii 289 i podwyższenie prędkości jazdy z 50 km/h do
80 km/h,
• naprawa nawierzchni na linii 284 i podwyższenie prędkości jazdy z 20 km/h do
60 km/h,
• naprawa nawierzchni na linii 776 i podwyższenie prędkości jazdy z 30 km/h do
60 km/h.
W dalszym etapie wskazane byłoby przeprowadzenie następujących prac:
• budowa kilkusetmetrowej łącznicy między liniami 289 i 284 w rejonie Legnicy,
umożliwiającej jazdę pociągów z ominięciem stacji Legnica i eliminującej konieczność zmiany kierunku jazdy pociągów w Legnicy,

• budowa drugiego toru na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów,
• elektryfikacja odcinka Krzeniów – Marciszów,
• elektryfikacja odcinka od Marciszowa
Górnego do granicy państwa w przypadku porozumienia się ze stroną czeską odnośnie elektryfikacji całego połączenia.
Zaletami zaproponowanego ciągu komunikacyjnego są: dogodna geometria linii w planie i w profilu, stosunkowo wysokie
prędkości konstrukcyjne i niski współczynnik wydłużenia linii. Poza tym linia wytrasowana w sposób opisany powyżej pozwoliłaby prowadzić przewozy w korytarzu CETC
przez partnerski Královéhradecký kraj, który
w obecnej sytuacji wykorzystywania głównie linii CE-59 i CE-59/2 w przewozach towarowych, pozostaje nieco na uboczu. 

Materiały źródłowe
[1] Kwieciński J., Olkowska B.: Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy – tworzenie sieci współpracy regionalnej
w Europie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w: http://www.mrr.gov.
pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/48a08cb375984bf595b710ea4378a570prezentacja_jk_PL2.pdf
[2] Polzug Intermodal. Dokąd jeździmy, w:
http://www.polzug.de/pl/nasze-uslugi.
html
[3] Terminal kontenerowy na Dolnym Śląsku z unijnym dofinansowaniem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w:
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/
fundusze_europejskie_2007_2013/
Strony/Terminal_kontenerowy_na_
Dolnym_Slasku_z_unijnym_dofinansowaniem_25102012.aspx?M=T
[4] Terminal kontenerowy Schavemaker, w:
http://schavemaker.pl/?name=terminal-kontenerowy
[5] CETC - ROUTE 65 – Central European
Transport Corridor, w: www.cetc.pl
[6] Id-12 (D-29) Wykaz linii, PKP PLK, Warszawa 2011
[7] Interaktywna mapa modernizacji linii kolejowych, w: http://www.plkinwestycje.pl/
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Model integracji przewozów
pasażerskich w województwie dolnośląskim
Maciej Kruszyna

W artykule sformułowano założenia i uwarunkowania do realizacji zintegrowanego systemu przewozów pasażerskich w skali województwa. Obszarem
zainteresowania jest Dolny Śląsk, ale prezentowany model może być uogólniony na dowolny inny obszar. Jako bazę dla siatki połączeń wskazano wewnętrzne osie kolejowe. Pokazano problematykę integracji tych osi w korytarzami zewnętrznymi oraz liniami o charakterze lokalnym (aglomeracyjnym).
Artykuł jest punktem wyjścia do bardziej szczegółowych rozważań, między innymi dla poszczególnych aglomeracji Dolnego Śląska.

Artykuł recenzowany zgodnie z wytycznymi MNiSW

data zgłoszenia do redakcji: 30.09.2013

Uwarunkowania integracji i przykłady
efektywnych realizacji

dr inż. Maciej Kruszyna
Katedra Dróg i Lotnisk,
Politechnika Wrocławska
maciej.kruszyna@pwr.wroc.pl

Integracja przewozów jest kluczowym
aspektem efektywności transportu publicznego na obszarze o dowolnej wielkości, w tym w województwie. Podróżni oczekują zintegrowanej oferty zapewniającej
wysoką dostępność i częstotliwość połączeń w wielu potencjalnych relacjach. Tylko
w takiej sytuacji transport publiczny może
być konkurencyjny względem prywatnego samochodu. Spełnienie tego postulatu
jest trudne wobec znacznego obszaru, różnic w gęstości zaludnienia, czy też zróżnicowania sieci transportowej na obszarze
województwa. Czerpiąc z funkcjonujących
już rozwiązań, możliwe jest określenia założeń (modelu) zintegrowanego systemu,
które, po dopracowaniu szczegółów, będą
podstawą do wskazania konkretnych działań i inwestycji.
Aspekt integracji ma także znaczenie
dla funkcjonowania systemu przewozów.
Dzięki efektywnemu wykorzystaniu połączeń, taboru, koordynacji tras możliwe jest
sprawne zarządzanie systemem, bez zbytniego obciążania budżetów. Środki zaoszczędzone na działalności eksploatacyjnej
można wykorzystać na inwestycje. Należy
pamiętać o podstawowej zasadzie: im więcej pasażerów, tym większa efektywność
systemu. Konieczne jest zatem dążenie do
maksymalizacji przewozów.
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Integracja przewozów pasażerskich jest
z jednej strony istotnym aspektem jakości oczekiwanym przez podróżujących. Powszechność, wygoda i prostota systemu
taryfowo- biletowego oraz hierarchizacja
i koordynacja połączeń przekładają się na
zwiększone zainteresowanie wykorzystania
środków transportu publicznego. Z drugiej
strony efektywna integracja wymaga wprowadzenia konkretnych rozwiązań z zakresu
organizacji i zarządzania, a także technicznych elementów połączeń transportowych.
Aspekt organizacyjny reguluje, lub próbuje regulować nowa Ustawa o Publicznym
Transporcie Zbiorowym [7], a ściślej Plany
Transportowe, które w oparciu o tę ustawę
powstają. W toku wdrażania tych nowych
rozwiązań obserwuje się jednak specyficzne problemy, raczej utrudniające, niż ułatwiające integrację. Aspekt techniczny wyraża się wykreowaniem sprawnej sieci połączeń (szybkich, niezawodnych, o dużej
częstotliwości), koordynacji ich w węzłach
przesiadkowych, zwiększania dostępności do transportu publicznego itd. Zagadnienia techniczne są przedmiotem modelu prezentowanego w niniejszym artykule.
Przykładem efektywnej integracji pochodzącym „zza miedzy” może być związek
ZVON (Górne Łużyce, Niemcy). O zakresie
działań integracyjnych można się dowiedzieć przeglądając chociażby stronę [8] dostępną także w języku polskim. Oprócz „typowych” elementów zintegrowanego sytemu, takich jak: wspólna taryfa i bilety, koordynacja rozkładów jazdy, kreowanie węzłów przesiadkowych, dostępne są rozwiązania innowacyjne, takie jak „autobus na telefon”. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż związek ZVON integruje się także z otaczającymi go obszarami na terenie Polski i Republi-

data akceptacji do druku: 14.10.2013

ki Czeskiej (w ramach biletów EURO- NYSA).
Rozwiązania integracyjne dla Dolnego Śląska przenikają już zatem zza naszej zachodniej granicy.
Opis modelu integracji
Model zakłada podział terytorialny województwa na specyficzne obszary o potrzebie lokalnego podejścia do układu połączeń oraz hierarchizację linii z uwagi na odmienne potrzeby przewozowe i szczebel
zarządzania transportem (i organizacji). Podział obszaru województwa zostanie omówiony w dalszej części artykułu.
Na konkretnym szczeblu w hierarchii
inaczej kształtowana jest oferta przewozowa, ale przy zapewnieniu integracji, szczególnie z punktu widzenia podróżnych. Podróżni powinni odbierać ofertę przewozową jako jednolity system, niezależnie
od położenia połączenia na danym szczeblu hierarchii. Hierarchizacja ma za zadanie
między innymi wskazać na punkty węzłowe w sieci.
Ilustracja 1 przedstawia schemat hierarchizacji połączeń w aspekcie terytorialnym
oraz zróżnicowania oferty (w sensie częstotliwości kursów). Region można utożsamiać z obszarem województwa. Aglomeracja to części tego obszaru skupione wokół
najważniejszych i największych ośrodków
(miasta, zespoły miast). Wewnątrz aglomeracji wyróżnić można obszary miast / metropolii. Każdy z tych szczebli różni się między innymi wielkością potrzeb przewozowych. Stąd oferta transportu publicznego musi być różnicowana w zależności od
szczebla hierarchii. W modelu zaproponowano konkretne częstotliwości dla linii
przypisanych do danego szczebla: godzinę
dla kolei regionalnej (KR), pół godziny dla
kolei aglomeracyjnej (KA) i 10 minut dla kolei miejskiej (SKM). Wielkości te są orienta-
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1. Model hierarchizacji połączeń (schemat na podstawie [4])

3. Modele integracji w węzłach przesiadkowych [2]

2. Model kooperacji różnych środków transportu

cyjne i należy je utożsamiać raczej ze standardem minimalnym niż z konkretnymi
propozycjami dla określonych lokalizacji.
W istocie, na danym obszarze należy dobrać częstotliwość obsługi stosownie do lokalnych potrzeb, wprowadzanego / posiadanego taboru, standardów sieci (jak przepustowość) itp. Należy jednak zaznaczyć, że
ograniczenia infrastrukturalne nie powinny
w dalszych horyzontach czasowych wpływać na planowanie standardów usługi. Odwrotnie, to sieć należy przystosować do zakładanych standardów. Stąd, planowanie
i modelowanie docelowej sieci połączeń
może odbywać się w oderwaniu od bieżącego stanu infrastruktury, w celu zmierzania do pożądanego systemu połączeń.
Oczywiście, pożądana jest propozycja rozwiązań realistycznych do realizacji w określonym horyzoncie czasowym.
Dla przebiegu linii w poszczególnych
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obszarach zakłada się model kształtowania
wiązkowego ich układu. Układ taki polega
na koncentracji linii w obszarze średnicowym i ich rozproszeniu poza takim obszarem. Uzyskuje się dużą częstotliwość kursów w obszarze centralnym, znaczny zasięg
sieci połączeń oraz minimalizacje przesiadek. Systemy takie funkcjonują efektywnie
na wielu obszarach. Jako przykład można
podać układ połączeń kolejowych w aglomeracji Monachium [9]. Szczegóły takiego
rozwiązania zostaną rozwinięte przy okazji
omawiania Aglomeracji Wrocławskiej.
Hierarchizacja terytorialna i przestrzenna w systemie połączeń wymaga kooperacji na poszczególnych szczeblach (w tym
koordynacji w węzłach, współpracy różnych organizatorów, operatorów i przewoźników, wiązania różnych środków transportu). Na wyższych szczeblach hierarchii
dominujący powinien być transport kolejo-

wy. Wraz ze schodzeniem na niższe szczeble pojawi się transport autobusowy oraz
inne rozwiązania, w tym mniej konwencjonalne (jak – Park and Ride, Bike and Ride,
Dial-a-Ride, więcej dalej).
Model kooperacji przedstawiono na rysunku 2. W ramach przykładowego obszaru aglomeracji (szare pole graniczące z sąsiednimi aglomeracjami) wskazano połączenia wewnętrzne i zewnętrzne. Zakłada
się że obszary aglomeracji będą ze sobą sąsiadować (choć nie muszą pokrywać całego obszaru województwa). Połączenia wojewódzkie (grube linie ciągłe) wyznaczają
podstawową siatkę linii. Na tych połączeniach wskazano podstawowe węzły (białe kwadraty), utożsamione z centrum aglomeracji oraz stacje dodatkowe (czarne
koła), które także mogą mieć charakter węzłów lokalnych. Wzdłuż linii wojewódzkich
poprowadzone są kolejowe połączenia lokalne (aglomeracyjne) wykorzystujące
obok stacji kolei wojewódzkiej dodatkowe
przystanki (białe koła). Kolej aglomeracyjna
korzysta z tych samych tras co linie wojewódzkie, ale z bardziej częstym zatrzymywaniem się. Dodatkowo, kolej aglomeracyjna może korzystać z tras nie używanych
w ruchu wojewódzkim. Uzupełnieniem połączeń kolejowych są trasy autobusowe (linie przerywane na rysunku 2). Trasy te doprowadzane są zasadniczo do stacji i przystanków (węzłów) kolejowych, choć mogą
mieć także charakter uzupełniający sieć połączeń, nawet o zakresie między- aglomeracyjnym (wojewódzkim). Szerzej zagadnienia te omówiono w [1].
Integracja w węzłach przesiadkowych
jest zadaniem niezwykle istotnym dla efektywnego funkcjonowania transportu w dowolnym obszarze i jako taka ma bogatą literaturę (również polskojęzyczną – na przykład cytowane dalej pozycje).
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4. Schemat ideowy węzła przesiadkowego kolej – autobus [5]

Na rysunkach: 3 i 4 przytoczono dwa
aspekty rozwiązywania węzłów przesiadkowych: sytuowanie stacji kolejowej względem przebiegu innych linii transportowych
[2] oraz model elementów węzła integrującego kolej i autobusy [5]. W przytaczanych
pozycjach z literatury opisano uwarunkowania kształtowania węzłów ilustrując je zrealizowanymi przykładami oraz odnosząc się do
konkretnych problemów identyfikowanych
we Wrocławiu lub w jego okolicy.
W kontekście połączenia różnych systemów transportu szynowego istotna jest
wzajemna konfiguracja tras. Jeżeli linie kolejowe prowadzone są w poziomie górnym
lub dolnym względem terenu, ułatwia to organizację układu przystanków i peronów

5. Propozycja hierarchii docelowego układu połączeń na Dolnym Śląsku
20
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oraz przejść pomiędzy nimi. Praktyka pokazuje jednak, że niezależnie od uwarunkowań technicznych, mogą pojawić się inne
problemy (własność, zarządzanie) utrudniające aspekt integracji. Bardzo ważne jest
uwzględnienia formy węzła przesiadkowego już na etapie planowania przestrzennego. Podobne uwarunkowania dotyczą węzłów na styku kolei i transportu autobusowego. Tu, z uwagi na skalę zadania, problemów przestrzennych może być mniej. Niemniej, jak wskazano, na rysunku 4, istotne jest odpowiednie rozplanowanie poszczególnych stref węzła, co ma znaczenie
dla jego funkcjonalności i wykorzystywania
przez podróżnych. Jako przykład interesującego planu dla węzła autobusowo- kolejowego można przytoczyć koncepcje dla Lubina lub Świdnicy (omawiane w odrębnych
artykułach).

kowy dla różnych form transportu, w tym dla
pieszych i rowerzystów. Jest także miejscem
koncentracji pracy, zakupów, usług i innych
form życia. W warunkach polskich w ramach
węzłów mobilności oprócz funkcji transportowych węzła przesiadkowego realizować
można usługi już mniej związane z podróżowaniem (takie jak punkty sprzedaży biletów, informacja turystyczna, mała gastronomia), a mianowicie: sklepy, restauracje, fitness-kluby itp. Bardzo interesującym pomysłem i sprzyjającym atrakcyjności węzła jest
także sytuowanie urzędów administracji lokalnej, przychodni, czy nawet szkół, bibliotek. Obiekty te „przyciągną” kolejne aktywności takie jak: księgarnie, kawiarnie, banki,
punkty ksero (czy nowocześniej: kawiarenki internetowe) itd. Jako zasadę charakterystyczną dla obecnych czasów należy przyjąć,
iż węzeł mobilności oferuje także darmowy
dostęp do sieci internetowej.

Propozycje działań „wokół-kolejowych”
Propozycje działań i inwestycji
Kolej ma stanowić podstawę systemu transportu. Działania koncentrujące się na tej gałęzi powinny zapoczątkować tworzenie systemu zintegrowanych połączeń w województwie. Natomiast, z uwagi na uzupełnianie systemu połączeń kolejowych innymi rozwiązaniami (w tym połączeniami autobusowymi), konieczne będą działania „wokół-kolejowe. Jako takie działania wymienić
można:
• organizację systemu połączeń autobusowych, których głównym zadaniem będzie
dowóz pasażerów do kolei;
• organizację systemu Park and Ride i Bike
and Ride;
• wdrożenie rozwiązań “elastycznych” polegających na przewozach (dowozach) nie
według określonych tras i rozkładów jazdy,
a w określonym obszarze i na zamówienie
podróżnych (rozwiązania takie określa się
terminem Dial-a-Ride, autobus na życzenie lub inaczej);
• organizację i usprawnienie systemu informacji o ofercie w transporcie publicznym
z integracją usług wyszukiwania połączeń,
sprzedaży biletów itp.; w dalszej perspektywie czasowej system informacji może
być wykorzystany do optymalizacji połączeń, kontroli biletowej itd.
Ciekawym spojrzeniem na rozwinięcie idei węzła przesiadkowego w kierunku wdrożenia działań „wokół-kolejowych”
jest koncepcja „węzłów mobilności” [6]. Węzeł mobilności to więcej jak stacja przesiadkowa, miejsce takie zasadza się na istotnym
węźle przesiadkowym wraz z otaczającym
go obszarem. Oferuje istotne funkcje w systemie transportu jako miejsce rozpoczynania i kończenia podróży oraz punkt przesiad-
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Mapa 5 przedstawia propozycję układu połączeń kolejowych na obszarze województwa dolnośląskiego. Wyróżniono kluczowe
osie istotne dla przemieszczeń wewnętrznych oraz korytarze o charakterze zewnętrznym (w tym międzynarodowe). Pokazano
także punkty węzłowe w sieci wynikające
z logiki (przecięć) połączeń oraz skojarzone
z największymi ośrodkami.
W układzie wewnętrznym proponuje się
4 osie:
I. Głogów – Lubin – Legnica – Jaworzyna
Śl. – Świdnica – Dzierżoniów – Ząbkowice – Kamieniec Ząbkowicki;
II. Zgorzelec – Węgliniec – Bolesławiec –
Legnica – Wrocław;
III. Zgorzelec – Jelenia Góra – Wałbrzych –
Jaworzyna Śl. – Wrocław;
IV. Kłodzko – Kamieniec Ząbkowicki – Wrocław.
Na powyższe korytarze nałożony będzie
ruch aglomeracyjny celem stworzenia zintegrowanej siatki połączeń. Szczegółowe
informacje o liniach lokalnych znajdują się
w odrębnych artykułach.
Przecięcia tych osi wyznaczają „naturalne” węzły, choć ich charakter jest zróżnicowany. W kilku przypadkach węzeł zlokalizowany
jest w dużym ośrodku – stolicy aglomeracji,
stąd będzie miał znaczenie nie tylko jako węzeł linii wewnętrznych, ale także jako miejsce
integracji z liniami niższego stopnia hierarchii. Inne lokalizacje wynikają z aktualnej konfiguracji sieci. Zakłada się w przyszłości możliwość modyfikacji lokalizacji poszczególnych
węzłów w celu usprawnienia koordynacji połączeń (zarówno w skali województwa, jak
i pomiędzy stopniami hierarchii).

Korytarze zewnętrzne to linie wybiegające poza granice województwa i prowadzące do najbliższych stacji węzłowych
(jak: Opole, Ostrów Wlkp., Leszno) oraz stanowiące części międzynarodowych korytarzy transportowych. W ramach tych korytarzy także może być prowadzony ruch pociągów o charakterze wojewódzkim (choć
pomiędzy stacjami sytuowanymi w sąsiednich województwach). Przykładem takiego korytarza jest odcinek Wrocław – Brzeg
(Opole) lub Wrocław – Rawicz (Poznań). Organizacja przewozów na takich liniach wymagać będzie stosownych porozumień pomiędzy Marszałkami. Na mapie zasygnalizowano niepewność odnośnie przebiegu
korytarza w kierunku Łodzi oraz wskazano
na najważniejsze proponowane połączenie międzyregionalne (KDP oraz w kierunku Berlina i Liberca / Pragi).
Mapa 6 prezentuje najważniejsze inwestycje na tle podziału funkcjonalnego obszaru województwa. Zaproponowano autorski podział obszaru województwa nieznacznie różniący się od terminologii stosowanej w dotychczasowych opracowaniach. Najważniejsza różnica polega na
przypisaniu Powiatu Górowskiego do obszaru LGOM, a nie do Aglomeracji Wrocławskiej. Wydaje się że z uwagi na uwarunkowania geograficzne (dystanse) oraz fakt
funkcjonowania już mostu pomiędzy Górą
a Lubinem, bardziej zasadne jest rozpatrywanie Góry w kontekście LGOM. Nie wyklucza, to oczywiście połączeń pomiędzy Górą
a Wrocławiem oraz innymi miastami.
Do kluczowych inwestycji zaliczono
wszelkie prace modernizacyjne w wytypowanych korytarzach zmierzające do osiągnięcia pożądanej prędkości oraz przepustowości oraz zadania związane z kształtowaniem funkcjonalnych węzłów przesiadkowych. Szczegółowy opis większości z proponowanych działań zamieszczono w kolejnych artykułach dotyczących poszczególnych aglomeracji oraz obszarów transgranicznych. Wprowadzono oznaczenia symboliczne poszczególnych inwestycji (mapa 6).
Poszczególne propozycje opisywano także
w dotychczasowych publikacjach (np. [3]).
Inwestycje nie dotyczące konkretnych
aglomeracji lub połączeń na pograniczu Polski z Niemcami i Czechami, a oznaczone na
mapie 6 to: „KDP” – zagadnienie wyprowadzenia Kolei Dużej Prędkości w kierunku Warszawy, a szczególnie wprowadzenie jej do
węzła wrocławskiego; „wJ” – węzeł przesiadkowy w Jaworzynie Śląskiej pomiędzy osią I
i III; „wKZ” – węzeł przesiadkowy w Kamieńcu Ząbkowickim pomiędzy osią I i IV. Dwa,
wymienione wyżej węzły nie mają znaczenia
w ruchu aglomeracyjnym (lub mają znacze-
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6. Lokalizacja najważniejszych proponowanych inwestycji

nie nieduże), natomiast są istotne z punktu
widzenia logiki połączeń wojewódzkich.
Szczególnie interesujące jest zaakcentowanie znaczenia węzła kolejowego w Jaworzynie Śląskiej. Z uwagi na konfigurację sieci połączeń, węzeł ten jawi się jako potencjalna główna baza kolejowa dla przewozów wojewódzkich, miejsce lokalizacji zarządów itp. Na bazie skansenu kolejowego rozwijać można także inne funkcje oznaczające
ukształtowanie węzła mobilności. Inicjatywy
te pozwoliłyby tchnąć „nowe życie” w Jaworzynę, która przecież była już ważnym ośrodkiem na mapie kolejowej. W powiązaniu
z sąsiednimi miastami oraz prowadzonymi
w nich inwestycjami może być znaczącym
motorem rozwoju gospodarki rejonu sudeckiego. 
22
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Rozwój kolei na pograniczu
polsko-czesko-niemieckim
Radosław Mazurkiewicz

Obecna sytuacja przewozów kolejowych przez granicę polsko-niemiecką i polsko-czeską w regionie dolnośląskim jest niezadowalająca. W artykule
scharakteryzowano potencjał kolejowych przejść granicznych oraz aktualną wielkość i rodzaj prowadzonych przewozów. Wskazano możliwości
zwiększenia przewozów transgranicznych. Podano również kilka propozycji działań, mających na celu zwiększenia roli kolei w przewozach na pograniczu
polsko-czesko-niemieckim.

Artykuł recenzowany zgodnie z wytycznymi MNiSW

dr inż.
Radosław Mazurkiewicz
Zakład Infrastruktury
Transportu Szynowego,
Politechnika Wrocławska
radoslaw.mazurkiewicz@pwr.wroc.pl

Przez obszar dzisiejszego Dolnego Śląska
i Łużyc od wieków przebiegały ważne szlaki komunikacyjne. Obszary nizinne znajdujące się na północ od Rudaw i Sudetów stwarzały dogodne warunki naturalne
do rozwoju ciągów komunikacyjnych biegnących na kierunku zachód-wschód, zaś
istniejące obniżenia grzbietów górskich
w Sudetach lub przełomy rzek umożliwiały stosunkowo łatwe podróżowanie z północy do Czech i dalej na południe.
Pierwsze linie kolejowe, budowane
w połowie XIX wieku, znajdowały się w całości na terytorium ówczesnego państwa
niemieckiego i służyły potrzebom gospodarczym i komunikacyjnym państwa. Granica polsko-niemiecka, utworzona w roku
1945, rozcięła dotychczasową sieć kolei
niemieckich w sposób przypadkowy. Przykładem może być linia kolejowa z Görlitz
do Zittau, która na dwóch odcinkach przebiega przez obszar Polski.
Nieco inaczej wyglądała sytuacja na
granicy z Czechami, gdzie naturalną barierą swobodnego rozwoju połączeń kolejowych były góry – Sudety, a granica
czesko-niemiecka istniała od samego początku rozwoju kolei. Pierwszą linią łączącą Dolny Śląsk z Czechami była oddana do
użytku w 1869 roku linia łącząca Kamienną Górę i Trutnov, wykorzystująca dogodne obniżenie Bramy Lubawskiej.
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Od zakończenia drugiej wojny światowej miał miejsce wyraźny regres kolejowych połączeń transgranicznych, czemu
sprzyjała polityka państw ówczesnego bloku demokracji ludowej. Część linii biegnących przez granice rozebrano, na niektórych ruch stopniowo wygaszano, a tylko
nieliczne były intensywnie eksploatowane.
W obecnych czasach obserwuje się
wzrost zainteresowania i podejmowanie
wysiłków na rzecz przywrócenia ruchu kolejowego przez granice. Działania te mają
charakter przede wszystkim lokalny i regionalny, na szczeblu województw i powiatów.
Istniejące obecnie oraz historyczne
połączenia kolejowe na pograniczu
W artykule uwzględniono transgraniczne połączenia kolejowe, znajdujące się
w obecnych granicach województwa dolnośląskiego. Na tak zdefiniowanym obszarze istnieje obecnie sześć eksploatowanych
kolejowych przejść granicznych między
Niemcami a Polską i taka sama liczba czynnych połączeń między Polską a Czechami.
Ruch kolejowy przez granicę niemieckopolską odbywa się na następujących odcinkach:
• Bielawa Dolna – Horka,
• Zgorzelec – Görlitz,
• Krzewina Zgorzelecka – Hagenwerder,
• Trzciniec Zgorzelecki – Krzewina Zgorzelecka,
• Hirschfelde –Trzciniec Zgorzelecki,
• Hrádek nad Nisou – Zittau.
Rozmieszczenie przejść granicznych polsko-niemieckich pokazano na rysunku 1.
Ruch pasażerski przez granicę polskoniemiecką odbywa się jedynie po linii Zgorzelec – Görlitz. Na chwilę obecną kursują
tamtędy trzy pary pociągów międzyregionalnych na dobę w relacji Wrocław Gł. –
– Dresden Hbf. Poprzez przejścia graniczne

Krzewina Zgorzelecka – Hagenwerder i Hirschfelde –Trzciniec Zgorzelecki prowadzony jest regularny ruch pasażerski przez niemieckiego operatora Ostdeutsche Eisenbahn w liczbie 17 par pociągów na dobę
w relacji Zittau - Cottbus. Nie są to jednak
typowe połączenia transgraniczne, lecz pociągi niemieckie, kursujące częściowo przez
terytorium Polski. Pociągi te zatrzymują się
na polskiej stacji Krzewina Zgorzelecka i są
dostępne dla polskich pasażerów, możliwe
jest więc ich wykorzystanie w podróżach
lokalnych.
Ruch towarowy prowadzony jest głównie przez przejście Bielawa Dolna – Horka,
które stanowi fragment międzynarodowego ciągu transportowego CE-30, a także
w znacznie mniejszym zakresie z wykorzystaniem odcinka Zgorzelec – Görlitz.
Szlak Trzciniec Zgorzelecki – Krzewina
Zgorzelecka nie jest typowym przejściem
granicznym, lecz jest to odcinek niemieckiej linii kolejowej Görlitz – Zittau, przebiegającej przez terytorium Polski. Podobna
sytuacja ma miejsce w przypadku przejścia
Hrádek nad Nisou – Zittau. Przez terytorium
Polski przebiega tranzytowa linia kolejowa
z Niemiec do Czech. Nie ma ona bezpośredniego połączenia z polską siecią kolejową.
Na obszarze województwa dolnośląskiego czynne są następujące kolejowe przejścia graniczne polsko-czeskie:
• Hrádek nad Nisou – Zittau,
• Černousy – Zawidów,
• Harrachov – Szklarska Poręba Jakuszyce,
• Královec – Lubawka,
• Mezimĕsti – Mieroszów,
• Lichkov – Międzylesie.
Lokalizację wszystkich kolejowych przejść
granicznych polsko-czeskich pokazano na
rysunkach 2 i 3.
W przypadku granicy polsko-czeskiej
na obszarze województwa dolnośląskiego
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1. Lokalizacja połączeń kolejowych przez granicę polsko-niemiecką na tle sieci kolejowej

w ruchu pasażerskim wykorzystywane są
obecnie trzy przejścia graniczne: Harrachov
– Szklarska Poręba Jakuszyce, Královec – Lubawka oraz Lichkov –Międzylesie. Przez to
pierwsze prowadzony jest ruch w wielkości
3 par pociągów na dobę (w dni wolne od
pracy 5 par pociągów) w relacji Szklarska
Poręba Górna – Kořenov lub Szklarska Poręba Górna – Harrachov, przy czym wszystkie
pociągi są bardzo dobrze skomunikowane z połączeniami do Tanvaldu lub Liberca. Przez szlak graniczny Lichkov – Międzylesie przejeżdża 5 par regionalnych pociągów pasażerskich na dobę rozmaitych relacji, łączących Wrocław Gł. lub Kłodzko Gł.
z Lichkovem, Usti nad Orlici lub Pardubicami hl. n. Przejście Královec – Lubawka wykorzystywane jest tylko w okresie od maja
do września w dni wolne od pracy. Kursują
wówczas przez nie trzy pary regionalnych
pociągów pasażerskich na dobę w relacji
Jelenia Góra – Trutnov hl. n.
Największe znaczenie w kolejowym ruchu towarowym przez granicę polsko-czeską w regionie dolnośląskim ma przejście
graniczne Lichkov – Międzylesie. Ponadto
ruch towarowy jest obecnie prowadzony
również przez przejścia Mezimĕsti – Mieroszów, Královec – Lubawka i Černousy – Zawidów. Połączenie Tanvald – Szklarska Poręba Górna ze względu na bardzo duże pochylenia w profilu po stronie czeskiej nie
nadaje się do prowadzenia ruchu towarowego.
W przeszłości istniała większa liczba połączeń kolejowych przez granicę polskoczeską (przed drugą wojną światową – granicę czesko-niemiecką). Były to połączenia:
• Pobiedna – Jindřichovice pod Smrkem,
• Tłumaczów – Otovice zastávka,
• Kudowa Zdrój – Nachod.
Wymienione przejścia zostały zlikwidowane bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny światowej lub w późniejszym okresie (Tłumaczów), a szlaki kolejowe prowadzące przez granicę rozebrano. Wyjątek stanowi linia kolejowa
ze Ścinawki Średniej przez Tłumaczów
do Teplic nad Metuji, gdzie w roku 2010
odtworzono odcinek Ścinawka Średnia –
– Tłumaczów dla potrzeb ruchu towarowego, nie udrażniając jednak przejazdu przez
granicę.
Prognoza potrzeb przewozowych –
ruch pasażerski

2. Lokalizacja połączeń kolejowych przez granicę polsko-czeską na tle sieci kolejowej (część zachodnia)
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Można stwierdzić, że istniejąca obecnie kolejowa pasażerska transgraniczna oferta
transportowa na analizowanym obszarze
jest zdecydowanie niedostateczna i niewystarczająca w stosunku do potencjalnych
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3. Lokalizacja połączeń kolejowych przez granicę polsko-czeską na tle sieci kolejowej (część wschodnia)

stronach granicy w odległości do kilkudziesięciu kilometrów od niej. Miejsca takie są
atrakcyjnymi celami wypoczynku mieszkańców większych miast przyległych regionów, z których można byłoby dojechać do
celu koleją w czasie nie przekraczającym
dwóch, maksymalnie trzech godzin. Wiele
gmin położonych w okolicach granicy ponosi spore nakłady finansowe na promocję i rozwój turystyki na swoim terenie, niejednokrotnie reklamując się również w sąsiedzkim kraju.
Drugim rodzajem potencjalnych podróży koleją przez granicę są podróże o charakterze międzyregionalnym pomiędzy dużymi
miastami sąsiadujących ze sobą regionów.
Jako potencjalne kierunki wskazać tu można relacje Wrocław – Dresden, Wrocław –
– Pardubice, Wrocław – Liberec i inne, łączące także miasta średniej wielkości. Tego
typu podróże powinny być obsługiwane
przez szybkie pociągi o charakterze Inter
Regio, zatrzymujące się wyłącznie na stacjach węzłowych i w większych miastach.
W dalszej perspektywie czasowej planowane jest powstanie europejskiej sieci kolei dużych prędkości. W przypadku regionu Dolnego Śląska możliwe jest powstanie
dwóch tego typu linii. Pierwsza, o przebiegu zachód-wschód, to zmodernizowana do
prędkości 200 km/h lub większej i w całości
zelektryfikowana linia E-30, łącząca Leipzig
i Dresden z Wrocławiem i dalej z Krakowem
i Ukrainą. Druga zaś, o ogólnym przebiegu północ-południe, to nieistniejące przedłużenie planowanej linii dużych prędkości Warszawa – Wrocław (tzw. „Y”) z Wrocławia do Pragi i dalej do München [2]. Przebieg takiej linii na dzień dzisiejszy nie został
jeszcze ustalony nawet na etapie koncepcyjnym. Prędkości maksymalne pociągów
nie powinny być niższe, niż 250 km/h.
Prognoza potrzeb przewozowych –
ruch towarowy

4. Linie kolejowe objęte umową AGTC na terenie województwa dolnośląskiego

potrzeb. W ruchu regionalnym istnieją pojedyncze połączenia kolejowe, natomiast
na szczeblu ponadregionalnym nie są prowadzone jakiekolwiek przewozy.
Pewien wyjątek stanowi na tym tle relacja Szklarska Poręba Górna – Harrachov
(Kořenov), w przypadku której doszło do
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przejęcia infrastruktury kolejowej przez
Dolnośląski Urząd Marszałkowskiej, rewitalizacji nieczynnej linii i wznowienia przewozów w roku 2010.
Głównym generatorem podróży transgranicznych na poziomie regionalnym są
atrakcje turystyczne, znajdujące się po obu

Międzynarodowy kolejowy ruch towarowy w regionie Dolnego Śląska będzie rozwijał się przede wszystkim w oparciu o korytarze transportowe i linie kolejowe objęte międzynarodowymi umowami AGTC
(Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego) i CETC (Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Skandynawia – Morze Adriatyckie). W przypadku granicy polsko-niemieckiej jest to linia CE-30, objęta umową AGTC, przebiegająca przez przejście graniczne Bielawa
Dolna – Horka. Na kierunku północ-południe umowa AGTC obejmuje linię CE-59,
rozdzielającą się w Nowej Soli na dwa kie-
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runki, przekraczające granicę z Czechami
w dwóch miejscach: na szlaku Międzylesie-Lichkov (CE-59/2) i na szlaku Zawidów –
– Černousy (CE-59/1). Linie CE-30 i CE-59/2
są obecnie modernizowane i przystosowywane do przenoszenia znacznego obciążenia przewozami. Układ linii kolejowych objętych umową AGTC pokazano na rysunku
4. Przebieg ciągów kolejowych w obszarze
korytarza CETC w zasadzie pokrywa się z liniami o orientacji północ-południe objętymi umową AGTC, przy czym brany jest również pod uwagę ciąg transportowy, przekraczający granicę polsko-czeską przez
przejście Lubawka – Královec.
Propozycje działań i inwestycji
W celu zwiększenia roli transportu kolejowego w przewozach transgranicznych
w regionie pogranicza polsko–czesko–niemieckiego konieczne jest podjęcie szereg działań. Jako warunek konieczny i bezwzględny należy wymienić przede wszystkim modernizację przestarzałej i wyeksploatowanej infrastruktury. Prace modernizacyjne są obecnie prowadzone przez PKP
PLK na ciągach E-30 / CE-30 i CE-59/2, ale
są to działania niewystarczające wobec potrzeb. Jako skrajny przykład można wskazać ciąg transportowy CE-59/1 objęty międzynarodową umową AGTC i przystosowany konstrukcyjnie do rozwijania prędkości
80 km/h, na którym na szeregu odcinków
możliwe jest rozwijanie prędkości maksymalnej 50 km/h, 30 km/h, a nawet 20 km/h
ze względu na zły stan infrastruktrury.
Zwiększenie prędkości handlowej pociągów należy uznać za potrzebę najpilniejszą.
Pewnym ograniczeniem intensyfikacji
przewozów na głównych międzynarodowych ciągach transportowych w regionie
mogą być odcinki jednotorowe, ograniczające przepustowość linii. Można wymienić
tutaj przede wszystkim jednotorowy most
graniczny na szlaku Bielawa Dolna – Horka
i dalej jednotorowy niemiecki odcinek linii,
a także odcinki linii nr 276 Wrocław – Międzylesie (Strzelin – Kamieniec Ząbkowicki oraz Kłodzko Nowe – Międzylesie – granica państwa) i dalej odcinek czeski do Letohradu. W dalszej perspektywie można
rozważać budowę drugiego toru na odcinku Zgorzelec – Zawidów, objętym umową
AGTC i mogącym pełnić istotną rolę w korytarzu transportowym CETC.
Kolejnym istotnym działaniem, usprawniającym ruch pasażerski i towarowy na
kierunku wschód – zachód, jest elektryfikacja odcinka Węgliniec – Zgorzelec – granica państwa (linia nr 278) i przyległych odcinków po stronie niemieckiej. Konieczność
26
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zmiany trakcji w Węglińcu w istotnym stopniu zmniejsza prędkość handlową pociągów, szczególnie pasażerskich międzyregionalnych.
Należy dążyć do odtworzenia lub rozszerzenia oferty szybkich połączeń międzyregionalnych przez granicę. Jako przykładowe relacje połączeń Polski z Niemcami
można wymienić: Wrocław – Dresden lub
Wrocław – Leipzig, czy też Wrocław – Berlin lub Katowice – Berlin. W przypadku zaś
granicy polsko – czeskiej tego typu pociągi
mogłyby kursować w relacjach: Wrocław –
Praha lub Poznań – Praha, czy też Wrocław
– Pardubice, bądź Jelenia Góra – Liberec.
Innym rodzajem przedsięwzięć mogą
być inicjatywy regionalne prowadzone niezależnie od działalności PKP PLK. Jako przykład można wskazać połączenie Jelenia
Góra – Szklarska Poręba – Tanvald. Odcinek
Szklarska Poręba Górna – Jakuszyce – granica państwa został przejęty przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski, wyremontowany i przywrócony do ruchu z własnych
środków. W roku 2010 uruchomiono lokalne połączenia kolejowe przez granicę, mające znaczenie przede wszystkim w ruchu
turystycznym. W regionach przygranicznych, przez które przebiega wspomniana linia, po obu stronach granicy było dotychczas opracowanych szereg koncepcji i studiów wykonalności dotyczących rozwoju
pasażerskiego ruchu kolejowego w regionie [4, 5, 6]. Udrożnienie odcinka Szklarska
Poręba Górna – Harrachov można uznać za
pierwszy etap wdrażania koncepcji rozwoju transportu szynowego w regionie.
Podobne działania są możliwe do przeprowadzenia w regionie wałbrzysko–
–kłodzkim na bardzo atrakcyjnym turystycznie obszarze Gór Stołowych. Najkorzystniejszym i stosunkowo mało kosztownym przedsięwzięciem może być odtworzenie dla ruchu pasażerskiego połączenia
przez granicę polsko-czeską Tłumaczów
– Otovice zastávka. W roku 2010 odbudowano i uruchomiono dla potrzeb wywozu
kruszyw z kamieniołomu blisko sześciokilometrowy nieczynny odcinek linii ze Ścinawki Średniej do Tłumaczowa. Dobudowa nieistniejących niecałych czterech kilometrów
linii przez granicę na odcinku Tłumaczów –
– Otovice zastávka stworzyłoby zamknięcie pętli kolejowej wokół Gór Kamiennych
i otwierało dostęp do atrakcyjnych rejonów Gór Stołowych po obu stronach granicy. Utworzona w ten sposób pętla kolejowa biegłaby ze Ścinawki Średniej przez Broumov do Mezimĕsti i dalej przez Wałbrzych
i Nową Rudę powracałaby do Ścinawki Śr.
W celu uatrakcyjnienia oferty przewozowej
i pozyskania większej liczby potencjalnych

pasażerów należałoby przedłużyć bieg pociągów do Kłodzka Głównego ze Ścinawki
Śr. i do Teplic nad Metuji z Mezimĕsti. Pociągi powinny być skomunikowane w Kłodzku Gł. i Wałbrzychu Gł. z szybkimi pociągami inter-regio jadącymi od strony Wrocławia, a w Teplicach nad Metuji z pociągami
z Hradec Králove i Pardubic.
W analogiczny sposób możliwe byłoby
odtworzenie rozebranego odcinka Kudowa
Zdrój – Nachod, ale ze względu na większy
zakres i trudność prac budowlanych, trudny przebieg linii Kłodzko – Kudowa i dłuższy czas jazdy pociągów to przedsięwzięcie
wydaje się być mniej opłacalne i zbyt kosztowne. 
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Integracja transportu publicznego
na bazie kolei dla dużej i koncentrycznej aglomeracji
(Aglomeracja Wrocławska)
Maciej Kruszyna

W artykule rozwinięto problematykę integracji transportu publicznego bazującej na sieci kolejowej na przykładzie Aglomeracji Wrocławskiej.
Po charakterystyce obecnego stanu sieci połączeń oraz przybliżeniu dotychczasowych koncepcji rozwoju wskazano na elementy systemu zintegrowanego
istotne z uwagi na jego potencjalną funkcjonalność. Zaproponowano układ tras pokazując niezbędne inwestycje. Odniesiono się do zagadnienia
rozbudowy estakady kolejowej w sąsiedztwie stacji Wrocław Główny.
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W ramach niniejszych studiów, jako Aglomerację Wrocławską rozpatruje się obszar zamknięty w granicach zbliżonych do obrysu dawnego województwa wrocławskiego
(rys. 1). Oddziaływanie Wrocławia na otoczenie ma z pewnością co najmniej taki zasięg.
Można wskazać również dalsze ośrodki z których odbywają się codzienne podróże do stolicy Dolnego Śląska (jak: Legnica, Opole). Te
miasta tworzą już jednak do odrębne aglomeracje (zespoły miejskie) i trasy między nimi
a Wrocławiem powinny być zaliczane do połączeń wojewódzkich (lub o takim charakterze). W wyróżnionym obszarze wskazać także
można kilka stref: bliższego i dalszego kontaktu z metropolią. Stąd, rozważania w temacie
Aglomeracji Wrocławskiej powinny uwzględniać jej złożony charakter i różnicować standardy transportu publicznego (w tym integrację) w zależności od powiązań z centrum.
Dodatkowo, należy pamiętać o „sprzężeniu zwrotnym” pomiędzy stanem sieci połączeń a liczbą podróży i powiązaniami pomiędzy danymi miejscowościami, a szerzej
też z siecią osadniczą (gęstością zaludnienia).
Z jednej strony, liczba podróżujących wynika
z potencjałów poszczególnych miejscowości oraz stanu połączenia. Z drugiej, kreując
nową jakość w standardach podróży, można
liczyć na wzrost liczby podróżujących. Powyższe oznacza, że kształtując przyszłą sieć połączeń, nie należy wyłącznie opierać się na istniejących interakcjach pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. Przeciwnie, kreując
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docelową sieć i jakość na liniach, oczekiwać
można stosownych potoków podróżnych.
Przykładem może być rozdzielenie miejscowości rzeką i budowa nowego mostu (występuje to aktualnie w kilku miejscach województwa) lub reaktywacja połączenia kolejowego. W przeszłości względem powyższych inwestycji podróże w określonej relacji
lub danym środkiem transportu w ogóle nie
występowały. Inwestycja kreuje, w oczywisty
sposób, znaczące potoki podróży.
Inwentaryzacja połączeń kolejowych
w Aglomeracji Wrocławskiej
Abstrahując od różnic w podejściu do definiowania obszaru aglomeracji oraz od bliskości i intensywności kontaktów pomiędzy
centrum a peryferiami, inwentaryzacją objęto wszystkie istniejące oraz historyczne trasy
kolejowe. We Wrocławiu koncentruje się najwięcej czynnych obecnie linii, których część
stanowi także ważne korytarze międzywojewódzkie i międzynarodowe. Niektóre z tych
tras wymagają modernizacji (z czego niektóre są aktualnie w remoncie), ale sam fakt istnienia stanowi dobrą bazę do kształtowania
docelowej siatki połączeń.
Wskazać także można na linie nie eksploatowane, czy wręcz zlikwidowane, które mogłyby mieć znaczenie dla podróży wewnątrz
aglomeracji. Interesujący jest fakt niedawnej
reaktywacji połączenia Wrocławia z Trzebnicą. Na bazie tej inicjatywy należy rozwijać
transport kolejowy w sąsiedztwie Wrocławia. Rysunek 2 zawiera numerację linii (przywoływaną w dalszym opisie) oraz ich podział funkcjonalny.
Układ linii kolejowych w Aglomeracji Wrocławskiej jest ukształtowany promieniście. Zasadniczy szkielet tworzy osiem linii kolejowych kategorii magistralnej i pierwszorzędnej, wybiegających z Wrocławia we wszystkich kierunkach. Uzupełniają go pojedyncze
linie kategorii drugorzędnej i znaczenia miejscowego (do Trzebnicy, Kobierzyc, Jelcza Miłoszyc). Wrocławski węzeł kolejowy posiada
układ pierścieniowo-średnicowy. Linia średnicowa, eksploatowana wyłącznie w ruchu
pasażerskim, przebiega przez stację Wrocław
Główny do Posterunku Odgałęźnego Grabiszyn. Układ linii obwodowych, otaczających centrum miasta, jest eksploatowany na
znacznych odcinkach wyłącznie w ruchu towarowym. Pierścień linii kolejowych przebiegający wokół miasta nie posiada domknięcia
od strony wschodniej. Aglomeracja nie posiada obecnie żadnych linii obwodowych. Istniejące w przeszłości linie tego typu, będące połączeniami pomiędzy głównymi liniami
rozchodzącymi się promieniście z Wrocławia,
zostały zlikwidowane i w większości do dnia
dzisiejszego rozebrane.
Wszystkie linie kolejowe podstawowego
układu promienistego są dwutorowe i zelektryfikowane. Na dzień dzisiejszy zmodernizowane zostały linie w ciągu E-30 (linia nr 132
od strony Opola i linia nr 275 w kierunku Le28
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2. Numeracja linii kolejowych na terenie Aglomeracji Wrocławskiej

gnicy), na których istnieje możliwość rozwijania prędkości 160 km/h. Obecnie rozpoczęła
się modernizacja linii nr 271 w kierunku Poznania w ciągu E-59. Dla linii nr 276 (kierunek
Kłodzko), leżącej w ciągu CE-59/2, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla
potrzeb modernizacji. Linia nr 273, znajdująca
się w ciągu CE-59, była odcinkowo modernizowana przed mistrzostwami EURO 2012. W
najbliższym czasie naprawie poddana zostanie również linia nr 274, na której prace trwają obecnie na obszarze aglomeracji wałbrzyskiej. Najgorszy, często niezadowalający stan
techniczny, posiadają odcinki linii położone
w granicach administracyjnych Wrocławia.
Obecnie w ramach modernizacji linii E-59
trwają prace modernizacyjne ważnych dla ruchu pasażerskiego odcinków, począwszy od
Posterunku Odgałęźnego Grabiszyn. Linie kolejowe węzła wrocławskiego eksploatowa-

ne wyłącznie w ruchu towarowym posiadają
z reguły zły stan techniczny nawierzchni. Na
ogół można na nich rozwijać prędkości maksymalne w granicach 20÷40 km/h. Na najbliższy okres nie są przewidywane kompleksowe
modernizacje, wykonuje się jedynie naprawy
doraźne o niewielkim zakresie prac.
Charakterystyka dotychczasowych
koncepcji wykorzystania kolei
W minionych latach powstało wiele koncepcji kolei aglomeracyjnej dotyczącej Wrocławia o różnym zasięgu oddziaływania oraz odmiennym stopniu szczegółowości. Zazwyczaj
nie wychodzono poza nakreślenie schematu połączeń, nie precyzując standardów obsługi, horyzontów realizacji oraz listy niezbędnych inwestycji. Przykładem docelowej (i bardzo bogatej) siatki połączeń może być kon-
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3. Przykładowa propozycja sieci połączeń aglomeracyjnych [2]

cepcja [2] – rysunek 3. Założono tam wykorzystanie niemal wszystkich znanych torowisk (w tym na przykład połączenia Wrocław
Sołtysowice – Wrocław Osobowice) nie integrując ich z planami rozwoju miasta, a nawet nie dowiązując się do już realizowanych
inwestycji. Z drugiej strony, w przytoczonym
planie zabrakło śmielszych propozycji przybliżenia kolei do nowych osiedli, modyfikacji
sieci, w tym położenia stacji i przystanków. Jedynym odcinkiem proponowanym do realizacji jako nowy przebieg jest połączenie do
lotniska.
Próbę odmiennego podejścia podejmował między innymi autor niniejszego artykułu
w [4]. Obrazem tego podejścia jest sieć próbująca zmierzyć się z aktualnym niedopasowaniem do lokalizacji miejskich generatorów
ruchu oraz sprzyjająca kształtowaniu zintegrowanej oferty przewozowej (rys. 4).
Wyróżniono linie o charakterze wewnątrzmiejskim (kolor zielony) oraz bardziej
aglomeracyjne (kolor niebieski). Zarysowano koncepcję odcinków tunelowych, przy-
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bliżających kolej (przystanki) do centrum
miasta (Stare Miasto, okolice Placu Grunwaldzkiego). Inwestycje te, mimo iż wiążą się
ze stosunkowo niedługimi odcinkami tunelowymi (w zależności od wariantu o długości około 2 i 4 kilometry), byłyby trudne do
realizacji w realistycznej perspektywie czasowej. Choć poprzez analogię do budowanego aktualnie tunelu w Łodzi, można by pokusić się o nakreślenie ram realizacji tej koncepcji. Wydaje się jednak, że na chwile obecną (oraz na najbliższą perspektywę budżetową), skupić należy się na rozwiązaniach
mniej spektakularnych, a bardziej realistycznych z uwagi na proporcje kosztów i korzyści.
Propozycje działań i inwestycji
integracyjnych
Punktem wyjścia do działań integracyjnych
jest określenie modelu „szkieletu” sieci połączeń, co pozwoli na dopracowanie detali wytycznych kształtowania systemu linii, rozstrzy-

gnięcie dylematów związanych z zaliczeniem
poszczególnych połączeń do określonego
szczebla hierarchii (co wiąże się między innymi z przyjęciem standardów obsługi) oraz
z wyspecyfikowaniem konkretnych działań
z przypisaniem ich do danych horyzontów
czasowych (etapów realizacji).
Nawiązując do modelu sieci połączeń
w województwie proponuje się wiązkowy
układ sieci połączeń w Aglomeracji Wrocławskiej, co pozwoli na dobrą koordynację linii
oraz, w przyszłości, ukształtowanie funkcjonalnych stref obsługi komunikacyjnej (wspieranie rozwoju obszarów aktualnie z gorszą
ofertą poprzez poprawę dostępności). W celu
realizacji powyższego modelu konieczne są
przekształcenia sieci połączeń (reaktywacje
linii, budowa nowych odcinków) w kierunku niwelacji „historycznego” układu przewagi w liczbie tras dochodzących do stacji Wrocław Główny od strony zachodniej względem strony wschodniej. W dalszej perspektywie czasowej proponuje się rozwój odgałęzień od głównego układu tras.
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4. Autorska koncepcja kolei miejskiej i aglomeracyjnej [4]

Na rysunku 5 pokazano wiązki 6 podejść
od strony zachodniej (linie niebieskie) i ich
kontynuację w kierunku wschodnim (linie
zielone). Zakłada się reaktywację linii do Sobótki i Jordanowa Sląskiego (łączących się
w Kobierzycach) oraz wykreowanie nowego połączenia od Kamieńca Wrocławskiego (Nadolic) i Chrząstawy poprzez Czernicę i Siechnice z budową odcinka torów (re-

lacji skrętnej) pomiędzy Chrząstawą a Czernicą (zgodnie z koncepcją [3]). Proponowane wiązki nakładają się na konkretnych odcinkach tras umożliwiając kumulacje linii
i zwiększanie częstotliwości obsługi. Przy
założeniu odstępów pomiędzy pociągami na każdej z linii w wysokości 30 minut
(w szczycie dnia roboczego) możliwe jest
uzyskanie standardów obsługi w wysokości

5. Sytuowanie połączeń aglomeracyjnych na tle sieci kolejowej
30
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odstępów (częstotliwość, headway): 15 minut (dwie linie), 10 minut (3 linie) i 5 minut
(6 linii na odcinku centralnym) – por. mapa
6. Pokazano tam wybrane stacje i przystanki wyznaczające granice odcinków o określonych standardach obsługi (wyrażonych
liczbą kursów, czyli linii). Niektóre z przystanków to propozycje nowych lokalizacji
zwiększających dostępność do tras kolei.
Zagęszczenie przystanków (budowa nowych) powinno być standardem w kreacji
kolei aglomeracyjnej nie ograniczającym
się wyłącznie do terenu Wrocławia. Przykładem może być potrzeba budowy nowego przystanku w rejonie zachodnich osiedli Oławy. Istniejąca stacja znajduje się po
wschodniej stronie miasta w znacznej odległości od centrum oraz dużych skupisk
ludności. Szkoda, że przy okazji modernizacji linii kolejowej E30 / 132 nie pomyślano
o wzbogaceniu jej o takie przystanki.
Powyższy model wychodzi od konstrukcji (modyfikacji) sieci tras celem ukształtowania pożądanego układu połączeń
(z punktu widzenia koordynacji i standardów usługi). Podejście takie jest jeszcze
w Polsce stosunkowo mało znane i spopularyzowane. Kraje o zaawansowanych systemach integracji stosują je jednak z powodzeniem już od wielu lat. Przykładem mogą
być koleje szwajcarskie planujące rozkłady jazdy na perspektywę roku 2040 (stosownie do tych planów przeprowadza się
konkretne inwestycje) lub zmiana lokalizacji (przesuwanie) przystanków kolejowych
w Niemczech celem wpasowania ich położenia w potrzeby koordynowanego rozkładu jazdy.
Na tle powyższego negatywnie rysują
się koncepcje planowanych układów połączeń w Polsce (kolejowych, tramwajowych)
polegające na rysowanie siatki tras bez ramowego nawet przyjęcia standardów dla
poszczególnych linii, zasad ich koordynacji,
lokalizacji i rozplanowania węzłów. Podejście takie mści się później przy układaniu
rozkładów jazdy, a w skrajnych przypadkach, może uniemożliwić efektywną koordynację połączeń.
Zarysowana koncepcja układu tras wymaga doprecyzowania przebiegów poszczególnych linii, w tym decyzji odnośnie
rozdzielenia zadań przewozowych pomiędzy linie regionalne (wojewódzkie), a aglomeracyjne. Konkretniej, chodzi o wyznaczenie stacji granicznych dla obu powyższych systemów oraz wpasowanie połączeń o dłuższych dystansach w siatkę linii
„bliższych”. Z punktu widzenia pasażera nie
powinno być różnic w taryfach dla obu rodzajów połączeń. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w czasie przejazdu z uwagi na
fakt nie zatrzymywania się linii „dalszej” na
wszystkich przystankach.
Problem można zilustrować dla trasy 271 lub 132. Linie bliższe (aglomeracyjne) mogą kończyć bieg na stacjach: Obor-
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6. Proponowane łączenie linii w wiązki oznaczające określone standardy obsługi

niki, Żmigród (Oława). Linie dalsze dochodzić do Rawicza lub Leszna (Brzegu, Opola).
Zintegrowany rozkład jazdy powinien zapewnić równoodstępowe kursowanie pomiędzy każdą z powyższych stacji a Wrocławiem, z zachowaniem zasady: im bliżej,
tym częściej (bo więcej pasażerów). Powyższe nie wystąpi dla tras na których przewiduje się wyłącznie ruch aglomeracyjny (Sobótka, Jelcz, Trzebnica).
Proponowane odgałęzienia od głównego układu tras (szare odcinki na mapie
5) mogą w dalszej perspektywie czasowej
zwiększyć dostępność kolei. Mogą to być
następujące odcinki:
• Oleśnica (przedłużenie od stacji kolejowej poprzez duże osiedla do stacji Rataje);
• Jelcz (przedłużenie od stacji Laskowice
w kierunku starego Jelcza);
• odcinek Boreczek – Borów;
• pętla od linii do Kobierzyc zahaczająca
o centrum handlowe w Bielanach;
• odgałęzienie od linii do Kobierzyc w kierunku zakładów LG (z możliwym połączeniem linii 285 i 274);
• odgałęzienie od linii kolejowej w Kątach
Wrocławskich;
• odgałęzienie od linii kolejowej w Środzie
Śląskiej.
Niektóre z wymienionych wyżej odcinków proponowane były już przy okazji pu-
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blikacji lub wystąpień konferencyjnych [5].
Inne, to propozycje autora niniejszego artykułu. Powyższa lista nie wyczerpuje możliwych modyfikacji sieci tras kolejowych,.
Wskazuje raczej na możliwości i kierunki potencjalnej rozbudowy sieci. Wskazać
można wiele innych odcinków do rozważenia zasadności ich realizacji. W bliższej perspektywie (oraz każdorazowo przy studiach
wykonalności danej inwestycji) należy rozważyć opcję wprowadzenia systemów dojazdowych do kolei (autobusem) zamiast
budowy odgałęzienia torowisk.
Powyższe koncepcje nakazują wnikliwe
analizy funkcjonalności estakady kolejowej
w centrum Wrocławia pod kątem jej przepustowości. Aktualnie brakuje takich analiz, co utrudnia podjęcie rozmów (decyzji)
odnośnie dobudowy czwartego toru na estakadzie. Na podstawie wiedzy eksperckiej
(prezentowanej na przykład w artykule [1])
oraz analogii do funkcjonujących rozwiązań prowadzenia ruchu aglomeracyjnego
i innego wspólnym korytarzem (Trójmiasto, Warszawa, Berlin) niemal za pewnik należy przyjąć konieczność realizacji czterotorowego szlaku kolejowego na estakadzie
w centrum Wrocławia. Wymaga to zaplanowania stosownych inwestycji. Niemniej
brak rozbudowy tego kluczowego odcinka
może uniemożliwić sprawne funkcjonowanie kolei w sercu Dolnego Śląska. 
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[1] Gisterek I.: Projekt dobudowy czwartego
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11/2012
[2] Koncepcja obsługi pasażerów z wykorzystaniem dworca kolejowego Wrocław
Świebodzki, Zespół pod przewodnictwem M. Łukasiaka powołany Decyzją Nr
24 Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego PKP S.A. z dnia 3 września 2009r.
[3] Kruszyna M.: Komunikacja publiczna
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Wrocławiu”, 16 listopada 2009
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Integracja transportu publicznego

na bazie kolei dla dynamicznej i policentrycznej aglomeracji LGOM
Sebastian Kowerski

W niniejszym artykule skupiono uwagę na przedstawieniu koncepcji działań integrujących różne formy transportu publicznego ze szczególnym
uwzględnieniem transportu kolejowego w obrębie Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Na początku przybliżono rolę regionu, a następnie
przedstawiono stan istniejącej infrastruktury kolejowej w obrębie Zagłębia Miedziowego oraz potrzeby podjęcia działań mających na celu poprawę
dostępności komunikacyjnej regionu oraz poprawę przepływów tranzytowych. Na koniec umieszczono opis oraz dokonano oceny propozycji działań
integrujących.
Artykuł recenzowany zgodnie z wytycznymi MNiSW

mgr inż.
Sebastian Kowerski
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Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy
(LGOM) jest to konurbacja obejmująca
swym zasięgiem powiaty: głogowski, legnicki, lubiński, polkowicki oraz miasto Legnicę.
Aglomerację zamieszkuje blisko pół miliona
mieszkańców. Dla porównania, aglomeracja
warszawska liczy około 2,6 mln osób. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w perspektywie roku 2020 [9]
stanowi jeden z czterech obszarów integracji na terenie województwa dolnośląskiego.
Natomiast zgodnie z Wytycznymi Kierunkowymi do Kształtowania Sieci Drogowej i Kolejowej w Województwie Dolnośląskim [10]
Pasmo rozwoju LGOM – aglomeracja wałbrzyska- (Głogów- Polkowice-Lubin-Legnica-Jawor-Świebodzice- Wałbrzych- Świdnica- zespół miast: Dzierżoniów/Bielawa/Pieszyce) zostało uznane jako jeden z trzech
kluczowych dla rozwoju województwa dolnośląskiego Pól Potencjału, obok Pola Potencjału Obszaru Metropolitalnego oraz Pola
Potencjału Południowo- Zachodniego (rys.
5). Zgodnie z modelem powiązań głównych
ośrodków osadniczych województwa powiązania wewnętrzne ośrodków ponadregionalnych i ośrodka metropolitalnego oraz
powiązania w paśmie rozwoju LGOM- aglomeracja wałbrzyska stanowią powiązania II
rzędu. Przyjęty model powiązań uwzględni
hierarchię ośrodków osadniczych oraz kierunki działań o charakterze priorytetowym
wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w perspektywie roku
2020 [9]. W ramach Pasma rozwoju LGOM
pożądanymi kierunkami działań są popra32
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wa dostępności komunikacyjnej do Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego
(LGOM) oraz poprawa przepływów tranzytowych.
Należy zwrócić uwagę, iż w latach 20022010 wystąpił wzrost ludności w gminach
aglomeracji wrocławskiej oraz w obszarze
LGOM. Miało to również związek z intensywnymi procesami suburbanizacyjnymi w postaci wyludniania się większych miast i osiedlania się nowych mieszkańców w otaczających je gminach. Do roku 2030 przewiduje
się dalsze pogłębianie tych procesów z jednoczesnym spadkiem liczby mieszkańców
miast. Sytuacja taka warunkuje konieczność
organizacji sprawnej komunikacji regionu
zapewniającej wygodne i szybkie poleczenia dla podróży typu dom-praca. W chwili obecnej głównym środkiem transportowym jest rozwinięta komunikacja autobusowa (samochodowa), brak jest jednak jej integracji z wydajniejszym systemem kolejowym.
Analiza stanu istniejącej infrastruktury
kolejowej
Przez obszar Zagłębia Miedziowego przebiegają następujące linie kolejowe:
1. Linia nr 289 Legnica- Rudna Gwizdanów:
jest to linia o znaczeniu państwowym, jednotorowa zelektryfikowana o długości ok.
39 km stanowiąca łącznik pomiędzy europejskim korytarzem E-30 (Paneuropejski Korytarz Transportowy łączący Niemcy,
Polskę i Ukrainę) oraz polskim CE 59 Wrocław - Szczecin.
Stan techniczny linii 289 jest niski i wskazuje na pilną potrzebę podjęcia działań
mających na celu jej rewitalizację. Wiele odcinków linii jest zdegradowanych
co powoduje występowanie ograniczeń
prędkości handlowej, która wynosi od 20
km/h do 40 km/h. Na odcinku linii między
Legnicą i Lubinem prowadzony jest jedynie ruch towarowy, ruch pasażerski został
zawieszony w 2010 roku ze względu na zły
stan torów.

data akceptacji do druku: 21.10.2013

Poprawa stanu technicznego linii i w efekcie jej odpowiednie wykorzystanie pozwoliłyby na skrócenie czasu przejazdu
z magistrali kolejowej CE 59 przez E30 do
węzła wrocławskiego, co znacznie odciążyłoby węzeł.
Inwestycja polegająca na rewitalizacji linii
nr 289 Legnica- Rudna Gwizdanów zgodnie z wcześniejszymi informacjami podawanymi przez Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej była
zaplanowana do realizacji przy wykorzystaniu funduszy unijnych w latach 2013 2014. Realizacja inwestycji została jednak
odłożona w czasie.
Remontu wymaga również większość
budynków stacyjnych znajdujących się
w obrębie linii. W dobrym stanie technicznym znajdują się jedynie budynki w Legnicy oraz Rudnej.
2. Linia nr 273 na odcinku Rudna Gwizdanów- Głogów: jest to linia o znaczeniu
państwowym, dwutorowa zelektryfikowana o długości ok. 21,4 km na analizowanym odcinku. Wchodzi w skład europejskiego korytarza C-E59 (Wrocław - Szczecin). Średnia prędkość handlowa na tym
odcinku wynosi ok. 40-70km/h. Stan techniczny linii wymaga remontów wszystkich
elementów trasy (rozjazdów, przejazdów
kolejowych i podtorza). Na odcinku linii
Rudna Gwizdanów- Głogów prowadzony
jest ruch towarowy i pasażerski.
Z informacji PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji wynika,
że do 2015 roku linia będzie modernizowana na odcinku Głogów - Zielona Góra
- Rzepin - Dolna Odra, czyli poza rejonem
opracowania. Zakłada się, że w latach 2014
- 2015 modernizacja linii będzie kontynuowana w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
3. Linia nr 14 na odcinku Głogów- Gaworzyce: linia o znaczeniu państwowym, jednotorowa niezelektryfikowana. Ruch pasażerski na linii został wstrzymany od 2002
roku, jednocześnie zmniejszając liczbę stacji. Prędkość handlowa jest mocno ogra-
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niczona- na odcinku Głogów- Żukowice sięga ona zaledwie 20 km/h. W najbliższej perspektywie nie planuje się żadnych
działań rewitalizacyjnych na analizowanym odcinku.
4. Linia przemysłowa Lubin- Polkowice/Sieroszowice: jest to linia łącząca kopalnie
miedzi: Rudna, Polkowice-Sieroszowice
i Lubin. Na analizowanym odcinku linia nie
jest zelektryfikowana. Eksploatowana jest
wyłącznie w ruchu towarowym pomiędzy
właściwymi jednostkami organizacyjnymi
KGHM Polska Miedź S.A. i innymi podmiotami prowadzącymi w tym rejonie działalność gospodarczą. Do działań zarządcy linii należy przede wszystkim bieżące utrzymanie linii w stanie technicznym zapewniającym ciągłość technologiczną i produkcyjną KGHM Polska Miedź S.A. a także
budowa nowych punków ładunkowych
- szczególnie w polkowickiej podstrefie
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dopuszczalna prędkość osiągana na linii
to 40-60 km/h. Stan techniczny linii jest
dobry jednak wiele odcinków wymaga remontów [7].
Przebieg opisanych powyżej linii kolejowych wraz z oznaczeniem ich numeracji został zaprezentowany na rys.1.
Na dzień dzisiejszy na obszarze LGOM
można wyróżnić 4 linie kolejowe z czynnym
ruchem pasażerskim. Są to trasy:
1. (Wrocław) – Szczedrzykowice – Legnica –
Miłkowice – Chojnów – Okmiany: linia obsługiwana przez przewoźników: Przewozy
Regionalne oraz Koleje Dolnośląskie,
2. Legnica – Nowa Wieś Legnicka – (Jawor):
linia obsługiwana wyłącznie przez Koleje
Dolnośląskie,
3. Legnica – Miłkowice – Rokitki – (Żagań –
Żary): linia obsługiwana przez przewoźników: Przewozy Regionalne oraz Koleje
Dolnośląskie,
4. (Wrocław) – Ścinawa – Rudna – Grębocice – Głogów – Brzeg Głogowski – (Zielona Góra): linia obsługiwana przez Przewozy Regionalne.
Jak już wspomniano wcześniej, na linii Legnica – Lubin – Rudna – (Głogów) zawieszony jest ruch pociągów pasażerskich. Sieć pasażerskich połączeń kolejowych na obszarze
LGOM zaprezentowano na rys. 2.
Reasumując, powyższy opis stanu technicznego infrastruktury kolejowej na obszarze Zagłębia Miedziowego jest daleki od standardów zapewniających atrakcyjność i konkurencyjność transportu szynowego. Linie
nr 289 oraz 273 są zelektryfikowane jednakże
cechują się wysokim stopniem degradacji. Linie nr 14 oraz linia przemysłowa nie są zelektryfikowane. Będące efektem degradacji infrastruktury kolejowej ograniczenia prędkości
handlowej przejazdów, a co za tym idzie długi czas podróży, spowodowały znaczny spadek rangi transportu kolejowego względem
transportu kołowego. Oporność w realizacji
inwestycji liniowych pogarsza sytuację.
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1. Przebieg linii kolejowych w obrębie Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego

2. Sieć kolejowych połączeń pasażerskich Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego
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3. Przebieg linii komunikacyjnych wraz z zaproponowaną konwencją numeracji w obrębie Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego [3]
34
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Propozycje działań integracyjnych
W dokumencie opracowanym na zlecenie
Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego pt. „Możliwości reaktywacji połączeń kolejowych na osi Legnica- Lubin- (Rudna)- Polkowice- Głogów” [7] zaproponowano sześć wariantów, które umożliwiłyby rewitalizację systemu kolejowych połączeń pasażerskich
w rejonie aglomeracji LGOM poprzez zintegrowanie linii zarządzanych przez PKP z linią przemysłową pomiędzy Lubinem i Polkowicami, zarządzaną przez PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. Wariant uznany za najbardziej optymalny do realizacji polega na połączeniu istniejących na obszarze Zagłębia linii kolejowych nr 14 z linią przemysłową poprzez budowę odcinka mającego swój początek w okolicy stacji końcowej linii przemysłowej Polkowice - Sieroszowice i koniec w rejonie istniejącej stacji Nielubia. Proponowany
odcinek łączący miałby długość ok 10 550 m.
i przebiegałby przez gminy Jerzmanowa oraz
Żukowice. Umiejscowienie planowanego odcinka na tle istniejącej sieci połączeń kolejowych Zagłębia Miedziowego zaprezentowano na rys.1. Na linii proponuje się lokalizację
dwóch przystanków kolejowych: Jerzmanowa i Łagoszów Mały. Celem przedsięwzięcia
jest połączenie liniami kolejowymi umożliwiającymi przewozy pasażerskie pomiędzy
miastami oraz mniejszymi miejscowościami
położonych na terenie aglomeracji LGOM.
Analizując potrzeby integracji transportu
publicznego dla regionu LGOM nie można
zapomnieć o międzynarodowej inicjatywie
Inter Regio Rail [12]. W skład partnerów porozumienia wchodzi: trzech partnerów niemieckich (Bundesarbeitsgemeinschaft Schienenpersonennahverkehr – „BAG-SPNV”, VBB
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH,
Verband Region Stuttgart), dwóch partnerów
włoskich (Accademia Europea di Bolzano, Regione Emilia-Romagna), jeden partner czeski (KORID LK, spol. s r.o.), jeden partner międzynarodowy (ZVON - Zweckverband Oberlausitz Niederschlesien) oraz dwóch partnerów polskich (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Miejska Lubin). Głównym celem projektu jest usprawnienie regionalnego transportu kolejowego w Europie Centralnej. Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację trzech działań. Konieczne jest przeprowadzenie badań oraz wdrożenie projektów demonstracyjnych, pokazujących w jaki
sposób kolej regionalna może przyciągnąć
nowych pasażerów bazując na usprawnieniu organizacji, infrastruktury oraz wprowadzając atrakcyjniejszą ofertę dostosowaną do
potrzeb klientów – pasażerów. Pokazując dobre przykłady autorzy projektu zakładają podjęcie dalszych działań mających na celu poprawę ogólnych warunków organizacji i finansowania regionalnego transportu kolejowego poprzez dotarcie do osób podejmujących decyzje na poziomie regionalnym, krajowym oraz europejskim. Niezwykle istotnym
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4. Prędkość na sieci kolejowej Polski- rok 2030 (przebieg linii dużych prędkości- orientacyjny) [6]

działaniem jest również stworzenie konstruktywnego dialogu pomiędzy siecią władz regionalnego transportu kolejowego, firmami transportowymi, stowarzyszeniami pasażerów, władzami lokalnymi oraz niezależnymi specjalistami. Duża aktywność polskich
partnerów porozumienia objawia się powstaniem licznych opracowań dotyczących obszaru LGOM. Wśród najważniejszych należy
wymienić: Inwentaryzację połączeń transportu publicznego na terenie Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego [2], Możliwości reaktywacji połączeń kolejowych na osi Legnica
- Lubin - (Rudna) - Polkowice – Głogów [7], Projekt systemu zintegrowanej taryfy biletowej dla
transportu zbiorowego w LGOM [1], Podstawy
prawne organizacji i zarządzania zintegrowanym transportem zbiorowym na terenie LGOM
[8], Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru LGOM
na lata 2013-2017 [3], Plan transportowy dla
LGOM na lata 2013-2017 (część II)[4], Projekt organizacji zintegrowanych przewozów w LGOM
[11]. Podsumowanie ostatniego dokumentu stanowi etapowanie rozwoju zarządzania
zintegrowanym transportem zbiorowym na
obszarze LGOM, według którego zintegrowanie systemu transportu zbiorowego należy rozpocząć od integracji wewnętrznej drogowego (autobusowego) transportu regionalnego, a następnie zintegrować go z transportem kolejowym. Bardzo dobrze przygotowany Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru LGOM
na lata 2013-2017 [3] przedstawia w szczegółach ideę całego procesu. Cenny jest załącznik
przedstawiający przebieg linii komunikacyjnych wraz z zaproponowaną konwencją numeracji – rys 3. Podstawą synergii transportu
drogowego oraz kolejowego w omawianym

regionie stać się powinny efektywne węzły
przesiadkowe, rozumiane jednak jako „węzły
mobilności” [5]. Pod pojęciem tym należy rozumieć połączenie dużego węzła przesiadkowego wraz z towarzyszącymi mu obiektami usługowymi. Takie centra przesiadkowe
świadczą o atrakcyjności systemu komunikacyjnego oraz przyciągają klientów – pasażerów. Aby podróż stała się ekonomiczna oraz
wygodna konieczne jest zaimplementowanie projektu „Jeden bilet, jedna taryfa” tak, aby
podróż na jednym bilecie była możliwa różnymi środkami: transportem autobusowym
(miejskim, podmiejskim, międzymiastowym)
oraz transportem kolejowym.
Sprawnie działający system komunikacji
drogowej powinien stać się punktem wyjścia do utworzenia sprawnej komunikacji kolejowej w obszarze LGOM. Przeszkodę w rozwoju komunikacji kolejowej stanowi zły stan
techniczny linii nr 289 (Legnica- Rudna Gwizdanów) – konieczna jest jej rewitalizacja. Za
modernizacją tego fragmentu sieci linii kolejowej przemawia wiele argumentów. Wprowadzenie ruchu pasażerskiego pozwoli na
utworzenie efektywnego połączenia 80-tysięcznego miasta Lubina (docelowo również
Polkowic) z systemem szybkich połączeń kolejowych ze stolicą województwa dolnośląskiego, który pozwoli na przeniesienie na kolej potoku podróżnych z przeciążonego sektora drogowego. Linia nr 289 znajduje się
bezpośrednio w nowo projektowanym korytarzu transportowym CETC (Central European Transport Corridor) i stanowi jedyny, zelektryfikowany łącznik dwóch magistral, które są objęte umowami międzynarodowymi
AGTC i AGC: E 30 Dresden – Legnica – Wrocław – Kiev oraz CE 59 Wrocław –Ścinawa Rudna Gwizdanów – Szczecin. Skraca w ten
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Przebieg linii kolejowych w rejonie opracowania i przekształcenie stacji kolejowych
w „węzły mobilności”, jak również położenie
Regionu Miedziowego na trasie korytarzy
transportowych (połączenie z aglomeracją
wrocławską i innymi polskimi aglomeracjami, z RFN i Republiką Czeską) stanowią szansę
dla stworzenia spójnego systemu kolejowych
połączeń pasażerskich o znaczeniu ponadregionalnym (rys. 5). 
Materiały źródłowe

5. Pasmo rozwoju LGOM – aglomeracja wałbrzyska- (Głogów-Polkowice-Lubin-Legnica-JaworŚwiebodzice-Wałbrzych-Świdnica-zespół miast: Dzierżoniów/Bielawa/Pieszyce)

sposób drogę dla pociągów korzystających
z obu magistral o 100 km w porównaniu do
jazdy drogą okrężną przez węzeł Wrocław. Linia nr 289 stanowi podstawowy ciąg komunikacyjny dla najważniejszych miast Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego
LGOM, który w całości znajduje się w korytarzu transportowym CETC. Ze względu na zły
stan techniczny infrastruktury kolejowej uniemożliwiający efektywne uruchomienie połączeń pasażerskich w regionie Zagłębia Miedziowego, podstawowy środek komunikacji
w regionie LGOM stanowią mikrobusy. Należy mieć na uwadze, iż przewóz tymi pojazdami wózków, rowerów, osób niepełnospraw36
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nych i dużych bagaży jest niemożliwy a pojemność pojazdów kilkunastoosobowa. Ponadto linia nr 289 ma strategiczne znaczenie
dla najważniejszych firm w regionie tj. KGHM
Polska Miedź S.A., której proces technologiczny opiera się na transporcie kolejowym. Linia jest również intensywnie eksploatowana
w ruchu towarowym przez przewoźników:
PKP CARGO, CTL EXPRESS, POLMIEDŹ TRANS,
RAIL POLSKA [13]. O konieczności rewitalizacji
tej linii oraz jej znaczeniu dla transportu kolejowego świadczy również fakt umieszczenia
jej na mapie Docelowych prędkości na sieci PKP PLK S.A. w roku 2030 (rys. 4.) zawartej
w [6].
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Integracja transportu publicznego
na bazie kolei dla Aglomeracji Sudeckiej
Piotr Mackiewicz

W artykule przeprowadzono analizę Aglomeracji Sudeckiej pod względem możliwości rozwoju kolejowych linii pasażerskich i towarowych. Wykonano
krótki przegląd demograficzny i gospodarczy. Zwrócono uwagę na położenie przygraniczne obszaru i sąsiedztwo z Czechami. Wykonano przegląd
dotychczasowych opracowań i zadań na temat zmian w systemie kolejowym. Opisano propozycje zmian dla wybranych linii kolejowych obszaru
Aglomeracji Sudeckiej.
Artykuł recenzowany zgodnie z wytycznymi MNiSW

dr inż. Piotr Mackiewicz
Katedra Dróg i Lotnisk,
Politechnika Wrocławska
piotr.mackiewicz@pwr.wroc.pl

Aglomeracja Sudecka stanowi obszerny
obszar graniczący bezpośrednio z Czechami. Związany jest z produkcją przemysłową, turystyką i rolnictwem. Obszar posiada duże walory krajobrazowo - przyrodnicze i kulturowe, a także uzdrowiskowe. Nie
ma wyodrębnionego dominującego ośrodka, a działalność przemysłowa jest znacznie
zróżnicowana.
W różnych opracowaniach [13, 18] za
obszar Aglomeracji Sudeckiej uznaje się
obszar Wałbrzycha i okolic i stosuje się nazwę Aglomeracja Wałbrzyska. W niniejszym
opracowaniu z uwagi pewne uwarunkowania funkcjonalne i sieć transportową,
przyjęto, że w skład Aglomeracji Sudeckiej
wchodzą obszary: wałbrzyski, jeleniogórski,
świdnicki, kłodzki i ząbkowicki (rys. 1).
Do aktualnie najważniejszych generatorów ruchu w obszarze Aglomeracji Sudeckiej należą (dane na podstawie [2]):
• Wałbrzych - 120 tys. mieszkańców,
• Jelenia Góra - 80 tys. mieszkańców,
• Świdnica - 60 tys. mieszkańców,
• zespół miast: Dzierżoniów / Bielawa / Pieszyce - 75 tys. mieszkańców,
• Kłodzko - 30 tys. mieszkańców,
• Nowa Ruda - 24 tys. mieszkańców,
• Kamienna Góra - 20 tys. mieszkańców,
• Jawor - 13 tys. Mieszkańców.
Ponadregionalne ośrodki na tym obszarze stanowią: Wałbrzych, Jelenia Góra, Regionalne ośrodki to: Kłodzko, zespół miast
Dzierżoniów/Bielawa/Pieszyce, Świdnica,
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natomiast ponadlokalne ośrodki powiatowe to: Jawor, Kamienna Góra, Ząbkowice
Śląskie, Złotoryja.
W obszarze można wyodrębnić: Kamiennogórską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz parki technologiczne, przemysłowe (powiat jeleniogórski i wałbrzyski, Nowej Rudy) i inkubatory przedsiębiorczości
(Nowa Ruda, Wałbrzych) [19, 27, 25]. Te strefy są istotne z punktu widzenia aktywności
gospodarczej i potrzeb transportowych regionu.
Obszar Aglomeracji Sudeckiej jest dużym i zróżnicowanym obszarem. Posiada
równomiernie rozmieszczone ośrodki generujące potrzebę przemieszczania zarówno pod względem ruchu pasażerskiego jaki

i towarowego. W opracowaniu [25] wskazano na kilka istotnych stref ekonomicznych,
pokazano duży potencjał występowania
surowców, uznano go jako obszar o intensywnej współpracy przygranicznej. Niestety obszar Jeleniej Góry oraz Kotlinę Kłodzką uznano za bardzo zły pod względem dostępności do ośrodka wojewódzkiego. Obszar Wałbrzycha oraz Rębiszowa i Henrykowa za najgorszy.
Inwentaryzacja połączeń kolejowych
w Aglomeracji Sudeckiej
Aglomeracja jest w bliskim sąsiedztwie granicy Niemieckiej, zaś południowa część
aglomeracji graniczy z Czechami. W związku z tym dla integralności przestrzennej

1. Aglomeracja Sudecka z podziałem na obszary
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2. Klasyfikacja oraz numeracja linii kolejowych na obszarze Aglomeracji Sudeckiej (oprac. własne na podstawie [4, 5,17])

oraz dla zapewnienia dostępności komunikacyjnej Dolnego Śląska, coraz większe znaczenie odgrywają powiązania transportowe
transgraniczne o znaczeniu lokalnym. Dotyczy to linii kolejowej 274 prowadzącej do
Jeleniej Góry i Wałbrzycha, linii 276 - od Międzylesia w kierunku Wrocławia, linii 309 od
Kudowy Zdrój, linii 291 w kierunku Wałbrzycha oraz linii 299 od Lubawki. Na rys. 2 pokazano numerację i klasyfikację techniczna
linii na obszarze Aglomeracji Sudeckiej.
W obszarze regionu przebiega linia objęta umowami AGTC na kierunku Międzylesie - Wrocław, stanowi ona linię pierwszorzędową. Do pozostałych linii tej kategorii należy linia 137 (Kamieniec Ząbkowicki - Legnica), linia 274 (Wałbrzych - Wrocław oraz Wałbrzych - Zgorzelec) oraz krótsze odcinki linii 299 oraz 284. Pozostałą sieć
stanowią linie drugorzędne (w nieznacznej
ilości) oraz znaczenia miejscowego.
W obszarze na wielu liniach lnie są albo
38
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dwutorowe, albo mają możliwość wykonania drugiego toru. Do nich należą: 276, 286,
274, 137, 299.
Istotnym czynnikiem determinującym
wybór środka transportu obok komfortu
i uwarunkowań ekonomicznych jest czas
podróży, przekładający się na prędkość podróży [6]. Na analizowanym obszarze tylko krótki odcinek na linii 274 w pobliżu Jaworzyny Śląskiej pozwala osiągnąć prędkość 120 - 160 km/h. Większość odcinków
(na linii 276, 137, 286, 274) pozwala osiągać prędkość 80 - 120 km/h. Pozostałe odcinki charakteryzują się prędkością poniżej
80 km/h. Jednak w ich ciągach są odcinki
o prędkościach poniżej 40 km/h.
Linia Międzylesie - Wrocław nr 276, CE
59 jak wspomniano jest objęta jest umową
AGTC. Narzuca to odpowiednie parametry
techniczne, jak np. maksymalną prędkość
dla pociągów towarowych 120 km/h i 160
km/h dla pociągów pasażerskich oraz do-

puszczalny nacisk na oś 221 KN. Aktualny
stan techniczny infrastruktury oraz warunki
geometryczne tej linii na odcinku Wrocław
Główny - Międzylesie nie pozwalają na prowadzenie ruchu pociągów z V=120 km/h.
Na podstawie [3] wykazano, że w obszarze Aglomeracji Sudeckiej średni czas dostępności komunikacyjnej (czas przejazdu pociągiem) do najbliższych miast wojewódzkich w roku 2010 wynosił od 150 mm
(okolice Jeleniej Góry) do 60 minut (okolice Wałbrzycha). Jest to częściowo porównywalne z czasową dostępnością drogową.
Podobnie było też w roku 2008 [26].
Na podstawie analizy rozkładu jazdy
w latach 2011/2012 [8] stwierdzono, że
na linii 276 (Wrocław - Międzylesie), 274,
311 (Wrocław - Wałbrzych - Jelenia Góra - Szklarska Poręba) odbywała się stosunkowo mała frekwencja pasażerów (w przewozach międzywojewódzkich i międzynarodowych) - na poziomie poniżej 1000 pasa-
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3. Przebieg linii kolejowych dla Aglomeracji Sudeckiej w powiązaniu z układem zewnętrznym dla ruchu pasażerskiego (oprac. własne na podstawie [15])

żerów na dobę. Z prognoz na rok 2025 wartości tych przewozów nie ulegają zmianie.
Wykorzystanie potencjału demograficznego na stan obecny określono jako zły dla
Wałbrzycha, średni dla Jeleniej Góry oraz
bardzo dobry dla Szklarskiej Poręby. Na linii
276 oraz 274 przejeżdża od 30 do 40 pociągów na dobę, na pozostałych liniach zaledwie od 2 do 20 [10].
Na terenie Aglomeracji Sudeckiej można wyróżnić kilka kierunków połączeń
w przewozach pasażerskich: relacja: Wrocław - Wałbrzych - Jelenia Góra, Wałbrzych
- Kłodzko. Także na równoległym odcinku
prowadzony jest ruchu między Kamieńcem
Ząbkowickim a Legnicą. Na kierunku północ - południe obsługiwany jest ruchu od
Międzylesia do Wrocławia (rys. 3).
Mocno skomunikowanym węzłem jest
węzeł wałbrzysko–świebodzicki, złożony
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z dwóch miast położonych blisko siebie i połączonych linią kolejową nr 274 (Wrocław Jelenia Góra i drogą krajową nr 35). W Wałbrzychu ponadto krzyżują się dwie linie kolejowe: nr 286 (do Kłodzka) i nr 291 (Boguszów - Gorce - Mieroszów do Meziměstí
w Czechach). Węzeł jeleniogórski jest utworzony przez linię kolejową nr 274 (Wrocław Wałbrzych - Jelenia Góra i dalej przez Lubań
do Zgorzelca), nr 311 (do Szklarskiej Poręby,
z przedłużeniem do Harachowa), nr 283 (do
Lwówka Śląskiego). W Świdnicy aktualnie
kończona jest rozbudowa węzła przesiadkowego. Przebiega tu linia kolejowa nr 137 (łącząca Świdnicę z węzłem kolejowym w Jaworzynie Śląskiej). Na linii nr 285 (Wrocław
- Sobótka - Świdnica - Jedlina Zdrój) ruch pasażerski został zawieszony. W południowej
części województwa jest usytuowany węzeł dzierżoniowski. Biegną tu tylko linie kole-

jowe nr 341 (w likwidacji) oraz nr 137 łącząca Dzierżoniów ze Świdnicą i węzłem kolejowym w Jaworzynie Śląskiej oraz z węzłem
kolejowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Węzeł kłodzki, utworzony jest na południu województwa przez linię kolejową pierwszorzędna nr 276 (Wrocław - Międzylesie, CE
59) oraz dwie prowadzące ruch kolejowy do
uzdrowisk: nr 309 (do Kudowy) i nr 322 (do
Lądka Zdroju). Niestety na końcowych odcinkach zamknięte lub zlikwidowane.
Osobna kategorię węzłów komunikacyjnych stanowią węzły kolejowe związane przede wszystkim z transportem i przeładunkiem towarowym [12], należą do nich
węzeł kolejowy w: Jaworzynie Śląskiej, Kamieńcu Ząbkowickim. Inne istotne punkty
przeładunkowe występują w: Międzylesiu,
Kłodzku, Bardzie, Ząbkowicach, Nowej Rudzie, Piławie Górnej, Dzierżoniowie, Tłuma-
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czowie, Henrykowie, Wałbrzychu, Jeleniej
Górze, Złotoryi, Piechowicach, Gryfowie
Śląskim. Te punkty handlowe, a w szczególności: Wałbrzych i Jelenia Góra stanowią istotne powiązania transportu kolejowego z inną formą transportu zbiorowego,
mogą pełnić funkcje zintegrowanych węzłów przesiadkowych [8].
Węzeł kolejowy w Jaworzynie Śląskiej
usytuowany jest w centralnej części województwa, stanowi istotny wojewódzki węzeł przeładunkowy. Krzyżują się tu następujące linie kolejowe: linia kolejowa nr 137,
302, 772. Węzeł kolejowy w Kamieńcu Ząbkowickim, położony w południowej części
województwa, stanowi także istotny wojewódzki węzeł przeładunkowy. Krzyżują się
tu następujące linie kolejowe: linia kolejowa
nr 276 (CE - 59/2), linia kolejowe nr 137 oraz
334. Linia 137 jest ważnym ciągiem przewozowym dla transportu towarów i osób, którego znaczenie istotnie wzrasta wskutek
koncentracji wywozów kruszyw z ciążących
do tej linii kopalni. Ponadto stanowi ona linię objazdową dla korytarza transportowego E30, umożliwiającej selekcję ruchu pasażerskiego po linii E30 i ciężkiego ruchu towarowego po linii 137. Stan techniczny linii jest w znacznej mierze niezadowalający.
Na wielu odcinkach występują ograniczenia
prędkości jazdy pociągów do 20 km/godz.
Powoduje to duże wydłużenia czasu przejazdu pociągów oraz istotne ograniczenie
zdolności przepustowej tej linii. Aktualnie
na tej linii nie ma czynnych dwóch torów.
W rejonie Strzegomia znajdują się największe na dolnym Śląsku złoża kopalin
skalnych (0.08 na km2). Są to głównie granity i sjenity. Średnie wydobycie w roku
2007 wynosiło 500 000 do 1 000 000 ton
rocznie. Właśnie Strzelin można zaliczyć do
punktów załadunków zbiorowych związanych z surowcami skalnymi [21]. Tu prowadzi się załadunek z kilku pobliskich kopalni. Uwzględniając układ linii kolejowych
i stacji załadunkowych do pierwszej połowy lat 90 - tych, można stwierdzić, że występowanie zbiorowych punktów załadunku było znikome. Degradacja infrastruktury
kolejowej jaka nastąpiła od roku 2000 sprawiła, że wiele kopalń zostało pozbawionych
własnych bocznic, a linie kolejowe przebiegające w bezpośrednim sąsiedztwie w znaczącym stopniu nie nadają się do eksploatacji (np. linia nr 304 w rejonie Kondratowic). Ponadto nieczynny jest istotny odcinek linii nr 286 między Nową Rudą a Ludwikowicami, linia nr 325 z Ciepłowodów do
Henrykowa, oraz linia nr 319 z Kondratowic
do Strzelina.
Największy ruch towarowy odbywa się
na linii 276 oraz 274 (od 50 do 80 pociągów
40
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na dobę), na linii 137 od 20 do 50 pociągów
na dobę [10]. Na rys. 4 pokazano przebieg
linii kolejowych dla ruchu towarowego.
W wielu gminach, przez które przebiegają linie kolejowe, stan infrastruktury kolejowej oceniany jest jako przeciętny lub zły.
W konsekwencji nie pozwala na obsługę
ruchu pasażerskiego i towarowego z prędkościami wymaganymi dla zapewnienia zadowalającego komfortu podróży.
Negatywnie oceniane są także obiekty dworców, kładki, wiadukty (Boguszów Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina - Zdrój,
Kamienna Góra, Mieroszów, Nowa Ruda,
Świebodzice, Walim, Wałbrzych). W ostatniej dekadzie PKP wyremontowało zaledwie jeden dworzec kolejowy Dworzec Miasto w Wałbrzychu.
Szczególnie bolesna jest likwidacja linii kolejowych na Ziemi Kłodzkiej, a głównie w okolicach Kudowy Zdroju oraz w Dolinie Białej Lądeckiej. Linia kolejowa w Dolinie Białej Lądeckiej miała bardzo wiele zalet
m.in. przyjazne i naturalne położenie geograficzne terenu oraz wspaniale wpisująca
się architektura zabudowań stacyjnych [7].
Z uwagi na spadek popularności kolei (w latach 90), linie zostały zawieszone, a później
zlikwidowane. Związane to było z brakiem
prowadzonych inwestycji i remontów oraz
niskiej frekwencji pasażerów i braku rentowności. Obiekty stacyjne zmieniały funkcje lub ulegały degradacji.
Za niezadawalającą sytuację komunikacyjną należy uznać stan w Mieroszowie gmina ta nie posiada publicznych środków
komunikacji. Brak jest bezpośrednich połączeń pomiędzy Mieroszowem a Radkowem i gm. Nowa Ruda realizowanych przez
Republikę Czeską.
Na obszarze wałbrzyskim zauważalny
jest brak nowoczesnego kolejowego centrum przesiadkowego, którego funkcja
z powodów logistycznych powinna zostać
zlokalizowana w centrum właśnie w Wałbrzychu.
Charakterystyka dotychczasowych
koncepcji wykorzystania kolei
Dotychczas w licznych opracowaniach poruszających problemy rozwoju w zakresie
kraju [8, 9, 10, 14], województwa [19, 20, 25,
26, 27, 28], czy też wybranych obszarów [22],
sformułowano istotne założenia i koncepcje rozwoju kolei. Niektóre opracowania prezentowały regres i katastrofalny stanu kolejowych powiązań transportowych [11, 28].
Wiele istotnych wskazań na tle opisu aktualnej sytuacji kolejnictwa w Polsce dotykającej także obszar Aglomeracji Sudeckiej zawarto w [1].

Podczas oceny stanu kolejnictwa poza
oceną stanu linii wskazano na stan dworców, przystanków kolejowych i innych elementów obsługi podróżnych oraz obiektów inżynieryjnych i urządzeń sterowania
ruchem kolejowym. Zły stan spowodowany
jest znacznym ograniczeniem napraw bieżących po 1990 roku. Na stan bezpieczeństwa wpływa duża liczba skrzyżowań dróg
kołowych z liniami kolejowymi niestrzeżonymi bez systemu aktywnego zabezpieczenia. Ponadto na niską konkurencyjność kolei wskazano koszty dostępu do linii oraz
dodatkowe ograniczenia przepustowości związane z brakiem odpowiedniej koordynacji i planowania prac modernizacyjnych, a także na niewystarczająca integrację transportu kolejowego z innymi formami transportu osób i towarów.
Przykładem racjonalnych opracowań
mogą być projekty realizowane już wcześniej w województwach zachodnich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego [19]. Tutaj wskazano na zmniejszenie
się w ostatnich latach czynnych linii kolejowych (o około 276 km), na obniżone parametry techniczne, zamknięcie wielu połączeń oraz przestarzały tabor. Na tej podstawie sformułowano założenia dotyczące
m.in.: poprawy stanu pasażerskiego taboru kolejowego wykorzystywanego w przewozach regionalnych, likwidacji ograniczeń
(wąskich gardeł), wykorzystania potencjału komunikacji kolejowej, w celu usprawnienia obsługi ruchu pasażerskiego w miastach oraz integrację transportu kolejowego i drogowego. Przedstawiono odpowiednie wskaźniki, np. zakup taboru kolejowego (2013 rok - 17 szt., 2015 rok - 17 szt.),
długość zmodernizowanych linii (2013 rok
- 8 km, 2015 rok - 8 km). Ostatecznie w ramach RPO uruchomiono w 2012 roku dwa
projekty modernizacji linii kolejowych 309
(Duszniki Zdrój - Kudowa Zdrój) i 311 (Jelenia Góra - Szklarska Poręba). Uruchomienie
linii dla pasażerów przewidziano na początek 2014 r. Ta modernizacja lepiej skomunikuje dolnośląskie miejscowości. Skorzystają
z tego: Polanica Zdrój, Lewin Kłodzki, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Szczytna, Szklarska Poręba, Piechowice i Jelenia Góra. Zapewni to także rozwój regionu pod względem turystyki. W zakresie zadań jest także
modernizacja peronów na stacjach.
Ponadto w ramach inwestycji odtworzeniowych RPO (do roku 2015) [10] ustalono
modernizację linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław - Jelenia Góra. Dzięki temu
powinna się: polepszyć prędkość podróży i zwiększyć przepustowości linii. Ponadto celem jest podniesienie nacisku na oś,
umożliwienie wywozu kruszyw z Dolnego
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4. Przebieg linii kolejowych dla Aglomeracji Sudeckiej w powiązaniu z układem zewnętrznym dla ruchu towarowego (oprac. własne na podstawie [15])

Śląska oraz zwiększenie bezpieczeństwa
ruchu podróżnych. Modernizację taj linii
wskazano także już wcześniej jako jeden
z priorytetów rozwoju przestrzennego makroregionu Polski Zachodniej na podstawie analizy planów lub projektów planów
zagospodarowania przestrzennego województw leżących na tym obszarze [16].
W opracowaniu [9] planuje się ujednolicenie prędkości z uwagi na lokalne ograniczenia związane ze złym stanem technicznym. Dotyczy to m.in. linii 274, 286 oraz 137.
Lokalnie na tych liniach prędkość spada poniżej 40 km/h [6]. Ponadto w ciągu linii 276
(w okolicach Kłodzka oraz odcinku Kamieniec Ząbkowicki - Strzelin) przewiduje się
budowę nowych torów szlakowych. W docelowej sieci połączeń miedzy aglomeracyjnych na rok 2030 dla linii 276 planuje się
zapewnić częstotliwość połączeń na pozio-

11 / 2013

mie co 8 godzin (pora dzienna). Obejmuje
ona połączenia pociągami dziennymi, kursującymi całorocznie. Natomiast przewozy
międzyregionalne na tej linii co 4 godziny.
Natomiast na linii 274 Wrocław - Wałbrzych
- Jelenia Góra co 2 godziny.
Planuje się także zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych obejmujących m.in. nowoczesne informatyczne
systemy sterowania, pozwalające na sprawniejsze organizowanie przewozów pasażerskich i towarowych między zarządcami infrastruktury i przewoźnikami.
W planie zrównoważonego rozwoju publicznego dla transportu zbiorowego [8] w zakresie połączeń międzywojewódzkich ujęto linię 274 oraz 311 (Wrocław - Wałbrzych - Jelenia Góra - Szklarska
Poręba). Natomiast jako linie o charakterze
międzynarodowym i przygranicznym: linię

276 (Wrocław - Międzylesie) oraz także 311
i 299. Tematy te opracowywane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko [14] są jednymi z postulatów do wsparcia rozwoju polskiego sektora kolejowego na w obszarze Dolnego Śląska w tym Aglomeracji Sudeckiej Do głównych celów tych zadań należy: podniesienie parametrów eksploatacyjnych, w tym
zwiększenie interoperacyjności, zapewnienie punktualności pociągów oraz zmniejszenie kosztów opóźnień. Ma to być osiągnięte po wybudowaniu infrastruktury systemu GSM - R w latach 2013 - 2015. Wskazano tutaj na linie: 276, 137 oraz 274.
Jeśli chodzi o linię 276 (CE 59) Międzylesie - Wrocław, to na razie zakończył się
pierwszy etap prac. W ramach tego etapu
wykonano studium wykonalności dla odcinka Międzylesie - Wrocław wraz z anali-
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zą środowiskową. Realizacji robót budowlanych na linii nr 276 można się spodziewać
po 2013 roku. Aktualnie uwagę skupiono
na odbudowie drugiego toru na odcinku
Strzelin - Kamieniec Ząbkowicki. Zadanie to
będzie stanowić pierwszy etap robót modernizacyjnych na linii 276.
W związku z modernizacją linii 276
(i ograniczeniem ruchu pociągów) planuje się odbudowę nieczynnego toru na linii
137 (odcinek Kamieniec Ząbkowicki - Świdnica i Jaworzyna Śląska - Legnica).
W związku z przewozami towarowymi
kruszyw [20] planuje się:
• rewitalizację 26,9 km linii kolejowej Kondratowice - Ząbkowice Śląskie (rozwiąże to problem wywozu kruszyw z kopalni położonych na obszarze Wzgórz Strzelińskich oraz miasta Strzelina),
• przebudowę 7 km linii kolejowej Ścinawka Średnia - Tłumaczów,
• rewitalizację 13 km linii Kamienna Góra - Jelenia Góra oraz 3 km linii Kamienna
Góra - Sędzisław (rozwiąże to problem
wywozu kruszyw z zakładu wydobywczego w Ogorzelcu),
• rewitalizację 36,6 km linii Marciszów - Jerzmanice Zdrój (rozwiąże to problem
wywozu kruszyw z zakładów wydobywczych położonych w Wojcieszowie i Kaczorowie),
• rewitalizację 20 km linii Strzegom - Bolków,
• rewitalizację 14 km linii Jawor - Roztoka
(rozwiąże to problem wywozu kruszyw z
• zakładów wydobywczych położonych
w Borowie i Kostrza),
• rewitalizację 36 km linii Malczyce - Strzegom (rozwiąże to problem wywozu kruszyw z zakładów wydobywczych w Jaroszowie oraz innych kopalni zlokalizowanych na terenie wschodniej części
Wzgórz Strzegomskich).
W zakresie wybranych miast wykonano interesujące koncepcje kolei aglomeracyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje
opracowanie koncepcyjne z analizą kosztów [23]. Przedstawiono tutaj uwarunkowania dotyczące uruchomienia Jeleniogórskiej Kolei Miejskiej (JKM). Zwrócono uwagę na maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz zagospodarowania
stacji i przystanków. Kolej ta jest szansą na
polepszenie warunków ruchu w granicach
miasta poprzez udostępnienie i wykorzystanie istniejących linii kolejowych nr 274,
283 i 311. Zaplanowano 10 przystanków
równomiernie rozłożonych w ciągu planowanej kolei w obszarze miasta.
W [24] przedstawiono koncepcję uruchomienia Wałbrzyskiej Kolei Aglomeracyjnej (WKA). Również uwzględniono wy42
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korzystanie istniejącego układu torowisk
oraz stacji i przystanków. Wykorzystano także powiązanie z linią kolejową nr 274, 286,
291. Zaplanowano 19 stacji. Wdrożenie kolei przedstawiono w kolejnych etapach (0,
I, II). Planuje się uwzględnić zmienną częstotliwość kursowania taboru z dostosowaniem do wymagań ruchu pasażerskiego
w godzinach szczytu.
W ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 [19], w związku z planowaną rewitalizacją linii 285 i 771, opracowano Studium wykonalności dla zadania: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 Wrocław - Świdnica i 771 Świdnica Przedmieście - Świdnica Miasto”. Przedstawione zostały trzy warianty, od całkowitej przebudowy po cząstkowe remonty. Aktualnie w Świdnicy na
ukończeniu jest (wrzesień 2014) Centrum
Przesiadkowe w Świdnicy. Z pewnością ułatwi integrację różnych środków transportu. Zadanie również realizowane jest w ramach RPO.
Ponadto Polskie Linie Kolejowe planują
[30] przebudowę urządzeń sterujących na
stacji w Jaworzynie, które pozwoliłyby kierować pociągi ze Świdnicy właśnie przez
ten węzeł. W koncepcjach była też budowa
prawie 2 km kolejowego zelektryfikowanego łącznika, pozwalającego ominąć pociągom ze Świdnicy stację w Jaworzynie. Aktualnie kończy się modernizacja linii Jaworzyna - Wrocław. Dzięki temu powinny się
skrócić czasy podróży dla pasażerów. Na
odcinku Jaworzyna Śl. - Świebodzice wykonano elektryfikację jednego z torów linii
274, w planach jest kolejny tor.
Także na fragmencie trasy pomiędzy stacjami Świebodzice i Wałbrzych Szczawienko (linia 274) realizuje się modernizację nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi. Termin zakończenia przewiduje
się na koniec 2013 roku.
Propozycje działań i inwestycji
integracyjnych
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu a także analizy sytuacji demograficznej i gospodarczej Aglomeracji Sudeckiej,
stwierdza się, że dla rozwoju obszaru konieczne jest dalsze przeprowadzenie rozbudowy i modernizacji infrastruktury. Wiele
opracowań wskazuje na podobne działania
(dotyczy to np. linii 274). Niektóre zadania
są już na ukończeniu (linia 309, 311, fragmenty 274). Z uwagi jednak na koszty inwestycji kolejowych nie planuje się jednak
budowy nowych odcinków (za wyjątkiem
dodatkowych torów wciągu 276). Działa-

nia należy skupić na podniesieniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych linii.
Przede wszystkim w obszarach południowych w sąsiedztwie z Czechami, gdzie infrastruktura kolejowa jest w złym stanie
i wymaga odbudowy lub reaktywacji. Pozwoli to rozwinąć współpracę wybranych
ośrodków.
Obszar Jeleniogórski cechuje się ważnymi tradycjami subregionu, łączy cechy
centrum turystycznego i wypoczynkowego oraz obszaru skupiającego nowoczesną gospodarkę. Tutaj wymagane są zdecydowane działania związane z poprawą
dostępności transportowej i powiązań nie
tylko wewnątrzregionalnych, ale także ponadregionalnych. Remont linii kolejowej nr
311 między Jelenią Górą a Szklarską Porębą stanowi część planów uruchomienia
tzw. tramwaju miejskiego w Jeleniej Górze. Szybka Kolej Miejska, a później Jeleniogórska Kolej Miejska, ma połączyć w przyszłości regularną komunikacją szynobusową centrum Jeleniej Góry z Cieplicami, Sobieszowem, Piechowicami i Szklarską Porębą. Stanowi to jeden z ważniejszych priorytetów.
Obszar wałbrzyski po likwidacji przemysłu wydobywczego węgla kamiennego stracił swoją ekonomiczną pozycję.
W celu polepszenia atrakcyjności regionu wymaga zwiększenia prędkości eksploatacyjnych linii kolejowych oraz powiązania pasażerskiego z Czechami na linii 291.
Naturalnym staje się wykonie połączenia
transgranicznego od Wałbrzycha do Czech
(w tym do Hradec Kralove). Szybkiego uruchomienia wymaga też Wałbrzyska Kolej
Aglomeracyjna. Ponadto należy pamiętać
o możliwości wykorzystania linii kolejowej
(Wałbrzych - Kłodzko oraz Kłodzko - Jedlina - Zdrój - Świdnica) do celów turystycznych ze względu na walory widokowe oraz
inżynieryjne (np. pociągi „retro”), oraz szybszego skomunikowania gm. Nowej Rudy
(dzielnica Słupiec).
Obszar Kotliny Kłodzkiej (Kłodzko) charakteryzuje się wyjątkowymi walorami
przyrodniczymi i krajobrazowymi, (park narodowy, rezerwaty). Ponadto w tym regionie występuje największa, nie w pełni wykorzystanym baza turystyczno - uzdrowiskowa. Jego dalszy rozwój zależy od właściwego skomunikowania zapewniając wyższe prędkości eksploatacyjne oraz reaktywację zamkniętych linii. Np. linia 322 posiada wyjątkowe walory widokowe jak i techniczne. Podniosła by atrakcyjność regionu
oraz urozmaicałaby pobyt turystów i kuracjuszy choćby w postaci kolei o charakterze
turystyczno - widokowym („retro”). Mogłaby też być wykorzystywana do lepszej ko-
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munikacji z większymi ośrodkami miejskimi
np. z Kłodzkiem.
Obszar Dzierżoniowa i Świdnicy jest niedostępny bezpośrednio pod względem ruchu pasażerskiego z Wrocławiem. Wymaga
to odtworzenia i uruchomienia wymaganej infrastruktury. W przypadku linii Świdnica - Wrocław zarezerwowano już pewne
środki. Planowano uruchomienie nowych
połączeń w grudniu 2013 roku, jednak, jak
z wielu przyczyn [29] inwestycja nie jest
ukończona. 
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Integracja transportu publicznego
na bazie kolei dla aglomeracji ZOI
Piotr Mackiewicz

W artykule wykonano inwentaryzację Dolnośląskiego Zachodniego Obszaru Integracji. Przeprowadzono analizę obszaru pod względem
demograficznymi i gospodarczym pod kątem obsługi kolejowymi liniami pasażerskimi i towarowymi. Zwrócono uwagę na położenie przygraniczne
obszaru i sąsiedztwo z Niemcami. Przedstawiono dotychczasowe opracowania na temat propozycji zmian w systemie kolejowym i opisano propozycje
zmian dla wybranych linii kolejowych obszaru ZOI.
Artykuł recenzowany zgodnie z wytycznymi MNiSW

dr inż. Piotr Mackiewicz
Katedra Dróg i Lotnisk,
Politechnika Wrocławska
piotr.mackiewicz@pwr.wroc.pl

Dolnośląski Zachodni Obszar Integracji (ZOI) –
– obejmuje tereny leżące przy zachodniej granicy regionu. Łączna powierzchnia ZOI stanowi
około 14 % powierzchni Dolnego Śląska. W skład
niego wchodzi 20 gmin położonych w czterech
przygranicznych powiatach. Na obszar składają się: powiat bolesławiecki, lubański, zgorzelecki oraz część gmin w powiecie lwóweckim.
Przedstawiciele samorządów z tych powiatów
7 maja 2013 r. w Bolesławcu podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju społeczno–gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji [1]. W założeniach wzajemnej współpracy
ustalono m.in. współdziałanie w tworzeniu komunikacyjnej spójności obszaru i jego dostępności zewnętrznej. W lipcu 2013 roku opracowano projekt o nazwie „Strategia zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla zachodniego
obszaru integracji” [2].
Na podstawie danych GUS [3] stwierdzono, że w ZOI mieszka około 250 000 mieszkańców co stanowi około 9 % ludności województwa dolnośląskiego. Niestety dane statystyczne
za 2012 r. wykazują ujemne saldo migracji we
wszystkich powiatach ZOI. W regionie postępuje depopulacja oraz wzrost bezrobocia. Przyczyną jest wyczerpywanie się złóż węgla brunatnego, ponadto obszar jest zagrożony pewną recesją i degradacja środowiskową. Szansą jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz rekultywacja terenów powydobywczych oraz optymalne wykorzystanie walorów przyrodniczych obszaru także we współpracy ze stroną niemiecką
i czeską.
Do głównych generatorów ruchu występujących na obszarze ZOI należą (stan na rok 2013)
[3]: Bolesławiec (ok. 40 tys. mieszkańców) oraz
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zespół miast Zgorzelec/Görlitz (ok. 30 + 56 tys.
mieszkańców). Lubań stanowi lokalny generator (ok. 20 tys. mieszkańców). W perspektywie
na rok 2030 prognozuje się następujące liczby
ludności: powiat bolesławiecki – ok. 85 tys. (50
tys. pracujących), powiat lubański – ok. 51 tys.
(30 tys. pracujący), powiat zgorzelecki – ok. 86
tys. (49 tys. pracujących). Z uwagi jednak na charakter transgraniczny oraz wielkość zatrudnienia
należy uznać zespół miast Zgorzelec/Görlitz za
dominujący na tym obszarze. Te ośrodki stanowią punkt dla rozwoju pasma aglomeracji wałbrzyskiej – Kamienna Góra – Jelenia Góra – Lubań – Zgorzelec/Görlitz. A także w połączeniu
kolejowym pomiędzy Wrocławiem i ośrodkami
niemieckimi.
Obszar transgraniczny – obejmuje tereny leżące wzdłuż zachodniej i południowej granicy
Dolnego Śląska, wyróżnione są one ze względu na rozwijające się społeczne i gospodarcze związki polsko-niemieckie i polsko-czeskie.
Występują tutaj 3 kolejowe przejścia graniczne: Bielawa Dolna (towarowe), Zgorzelec (osobowo-towarowe), Zawidów (towarowe). Jak już
wspomniano głównie silną lokalną współpracą gospodarczą cechują się miasta: Zgorzelec
i Görlitz. Także Worek Turoszowski może wpływać istotnie na rozwój funkcji gospodarczych
bazujących na kooperacji polsko-czesko-niemieckiej. Występują tu jednak istotne zagrożenia środowiskowe, w tym okresowa degradacja
powierzchni ziemi i niebezpieczeństwo powodzi.
Na obszarze ZOI funkcjonuje 5 stref ekonomicznych: Bolesławiec, Zgorzelec, Lubań i Wykroty. Stanowią one aktualnie główne miejsca
rozwoju regionu i potrzebę rozwoju komunikacji. Z powyższych zestawień wynika, że obszar jest zróżnicowany i posiada wyraźnie wyodrębnione obszary generujące potrzebę ruchu. Należy jednak pamiętać, że na obszarze
jest niebezpieczeństwo recesji demograficznej.
Na obszarze występuje zarówno potrzeba rozwoju transportu pasażerskiego jaki i towarowego. W opracowaniu [23] wskazano na kilka
istotnych stref ekonomicznych na obszarze ZOI,
uznano go jako obszar o intensywnej współpracy przygranicznej, jednak zaklasyfikowano jako
zły pod względem dostępności do ośrodka wojewódzkiego.

data akceptacji do druku: 21.10.2013

Inwentaryzacja połączeń kolejowych
w aglomeracji ZOI
Główną osią komunikacyjną obszaru jest autostrada A 4 i A18, drogi krajowe nr 30 i 94 oraz linia kolejowa E 30. Wymienione szlaki komunikacyjne mają znaczenie przede wszystkim ze
względu na ich wpływ na zewnętrzną dostępność komunikacyjną. Linia E 30 stanowi główny
międzynarodowy szlak kolejowy AGC oraz jest
ważną międzynarodową linią transportu kombinowanego AGTC. Zgodnie z polską klasyfikacją techniczną linia kolejowa E 30 jest linią magistralną. Pozostały układ komunikacyjny w kierunku Jeleniej Góry obsługują linia pierwszorzędna i drugorzędna (rys. 1).
Linia magistralna E 30 zapewnia osiągnięcie
prędkości równej 160 km/h. Linia 295 umożliwia osiągnięcie prędkości 120 km/h. Na pozostałych liniach prędkości wahają się głównie od
40 do 80 km/h [5]. Na podstawie [17] wykazano, że w obszarze ZOI średni czas dostępności
komunikacyjnej (czas przejazdu pociągiem) do
najbliższych miast wojewódzkich w roku 2010
wynosił od 150 mm (okolice Zgorzelca) do 40
minut (okolice Bolesławca). Jest to porównywalne z czasową dostępnością drogową. Chociaż
w roku 2008 było znacznie gorzej [26].
Na podstawie analizy rozkładu jazdy w latach
2011/2012 [20] stwierdzono, że na linii 282 (Legnica – Bolesławiec) oraz 278 (do Zgorzelca) odbywała się stosunkowo mała frekwencja pasażerów (w przewozach wojewódzkich) – na poziomie < 1000 pasażerów na dobę. Na pozostałych
liniach jest jeszcze mniej. Na poziomie międzynarodowym jest 500-1000 pasażerów na dobę.
Z prognoz na rok 2025 wartości przewozów nie
ulegają zmianie.
Na podstawie opracowania za rok 2011 [14]
stwierdzono, że średniodobowa liczba przejazdów pociągów pasażerskich wynosi najwięcej
dla odcinka Legnica-Zgorzelec (282, 278) od
50 do 80 poc/dobę. Dla odcinka Węgliniec-Lubań Śl.–Jelenia Góra (279, 274) od 20 do 50 poc/
dobę. Natomiast na linii Zebrzydowa–Jelenia
Góra (283) zaledwie 10-20 poc/dobę. Rentowna jest jeszcze linia 290 (Radomierzyce-Zittau)
od 20 do 50 poc/dobę. Pozostałe linie poniżej
10 poc/dobę.
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1. Klasyfikacja oraz numeracja linii kolejowych ZOI (oprac. własne na podstawie [4, 6, 7])

2. Przebieg linii kolejowych ZOI w powiązaniu z układem zewnętrznym dla ruchu pasażerskiego
(oprac. własne na podstawie [8])
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Na rys. 2 pokazano przebieg linii kolejowych ZOI
w powiązaniu z układem zewnętrznym dla ruchu pasażerskiego, natomiast na rys. 3 dla ruchu
towarowego.
Na analizowanym obszarze przebiegają linie
zelektryfikowane na kierunku Węgliniec – Wrocław oraz Węgliniec – Jelenia Góra. Na kierunku
Węgliniec – Wrocław są dwutorowe, natomiast
na odcinku od Węglińca do Jeleniej Góry posiadają podbicie pod dodatkowy tor. Na większości czynnych linii zapewniony jest ruch towarowy, natomiast ruch pasażerski ograniczony jest
głównie na odcinkach: Zgorzelec–Węgliniec–
–Bolesławiec–Wrocław, Zgorzelec–Lubań–Jelenia Góra.
Do głównych punktów przeładunkowych
należą [9]: Węgliniec, Jędrzychowice, Wilka,
Gryfów Śl., Lubań Śl., Gierałtów Wykroty, Bolesławiec, Lwówek Śl. Te punkty handlowe,
a w szczególności: Zgorzelec, Węgliniec oraz Bolesławiec stanowią istotne powiązania transportu kolejowego z inną formą transportu zbiorowego, mogą pełnić funkcje zintegrowanych węzłów przesiadkowych [21].
Istotne znaczenie w przewozach towarowych (poza linią 282) ma linia kolejowa nr 274
do Jeleniej Góry. W powiązaniu z odcinkiem do
Węglińca (poprzez 279) stanowi o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu ZOI. Linia
na odcinku Wrocław – Jelenia Góra jest bardzo
intensywnie wykorzystywana w przewozach towarowych głównie z uwagi na duże wydobycie
kruszywa na obszarach: Wzgórz Strzegomskich,
Przedgórza Sudeckiego, Gór Sowich, Gór Wałbrzyskich, Gór Kamiennych, Gór Kaczawskich
[10]. Część przewozów realizowana jest w kierunku Węglińca i Zgorzelca. Na odcinku linii 274
oraz 279 aktualnie uruchamianych jest 6-15 pociągów na dobę.
Istotnym węzłem w układzie kolejowym obszaru ZOI jest węzeł bolesławiecki. Obsługuje on
głównie relacje wschód – zachód. Miasto Bolesławiec leży na linii kolejowej E30 (Wrocław - Legnica - Węgliniec - Zgorzelec). Niestety na kierunku północ-południe z uwagi na zlikwidowane linie kolejowe nie ma zapewnionej kolejowej
obsługi komunikacyjnej. Zapewnia ją układ drogowy droga wojewódzka nr 297.
Węzeł zgorzelecki stanowi istotny potencjał
powiązań transgranicznych. Dochodzi do niego magistralna linia kolejowa E 30 prowadząca dalej ruch przez Görlitz. Drugie istotne połączenie z Wrocławiem (przez Jelenią Górę) stanowi linia nr 274 z odgałęzieniem w Mikułowej, (linia nr 290) do Worka Turoszowskiego a następnie do przejścia granicznego do Czech w Zawidowie (linia 344).
Węzłem związanym przede wszystkim
z transportem i przeładunkiem towarowym jest
węzeł kolejowy w Węglińcu. Usytuowany w północnej części regionu ZOI i zachodniej części
województwa dolnośląskiego. Dla zachodniej
Polski stanowi istotny węzeł przeładunkowy.
Krzyżują się tu linie kolejowe: nr 282, nr 295, nr
278 oraz nr 279.
Worek Turoszowski odnosi się do gminy Bogatynia. Ten węzeł istotny jest przede wszystkim
z uwagi na funkcjonowanie kopalni węgla brunatnego oraz elektrowni „Turów”. Jedną z celów
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3. Przebieg linii kolejowych ZOI w powiązaniu z układem zewnętrznym dla ruchu towarowego
(oprac. własne na podstawie [8])
dla tego obszaru powinno być silniejsze rozbudowanie bazy transportowej w kierunku Liberca, Zittau, Gór Izerskich i Góry Łużyckich).
Charakterystyka dotychczasowych
koncepcji wykorzystania kolei
Dotychczas opracowano wiele założeń i wskazano wiele kierunków rozwoju kolei na obszarze Dolnego Śląska, a zarazem ZOI. Niektóre prezentowały regres do 2010 roku [24]. Katastrofalny stanu kolejowych powiązań transportowych wyartykułowano także w [25]. Zwrócono
uwagę nie tylko na dostępność transportową,
stan infrastruktury, ale przede wszystkim na organizację przewozów. O ile w przypadku przewozu towarów czas transportu może być obliczony i dostosowany do produkcji oraz dystrybucji o tyle w przypadku przewozów pasażerskich obecna sytuacja pogrąża wybrane regiony i uniemożliwia zapewnienia komfortu pasażerom, którzy przesiadają się coraz częściej na
inne środki komunikacji.
Opracowano jednak istotne perspektywy i strategie infrastruktury kolejowej. Jednym
z 4 priorytetów opisanych w [2] jest polepszenie warunków transportu w obszarze ZOI.
A w szczególności: zwiększanie mobilności regionalnej - inwestycje dot. połączeń węzłów
drugo i trzeciorzędnych z siecią TEN-T, rozwój
i rehabilitacja systemu transportu kolejowego (tabor, linie kolejowe), włączając transport kolejowy w miastach. Ponadto wskazuje się na: słabe powiązania komunikacyjne w kierunku pół46
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nocnym i południowym, zły stan techniczny infrastruktury, likwidację połączeń komunikacji
publicznej oraz ciągłe zmiany rozkładów. Wiele
tych założeń jest częścią planów strategicznych
na szczeblu województwa [11, 12, 26] oraz kraju
[13, 14, 19]. Szczególną uwagę zwrócono w [13]
na wzmocnienie roli transportu kolejowego
w zintegrowanym systemie transportowym kraju. Wiele wskazań na tle opisu aktualnej sytuacji
kolejnictwa i najważniejszych problemów stwarzających bariery dla rozwoju transportu szynowego w Polsce. dotykających także obszaru ZOI
zawarto w [22]. Tutaj ujęto linię E 30 w perspektywach modernizacji na lata 2014-2020.
W opracowaniu wieloletnich inwestycji kolejowych do 2015 [14] roku zestawiono następujące zadania:
• modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Bielawa Dolna – Horka: budowa mostu
przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja (20092014),
• modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. na
odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna
(2010-2014) [16],
• modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. na
odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna.
prace przygotowawcze (2011-2012),
• budowa infrastruktury systemu GSM-R; etap
1: na liniach kolejowych (Lubań Śl. 20132015).
Tematy te opracowywane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
[15] są jednymi z postulatów do wsparcia rozwoju polskiego sektora kolejowego na w obsza-

rze Dolnego Śląska w tym ZOI. Do głównych celów tych zadań należy: podniesienie parametrów eksploatacyjnych, w tym zwiększenie interoperacyjności, zapewnienie punktualności pociągów oraz zmniejszenie kosztów opóźnień.
Dzięki niektórym rozwiązaniom zostanie podniesiony komfort ruchu pasażerskiego na tym
odcinku a także w powiązaniu z Niemcami. Ponadto do kolejnych zadań [14] należy modernizacja mostu w km 202,403 linii kolejowej nr 274
(2011-2013 finansowanie z budżetu państwa)
W docelowej sieci połączeń miedzy aglomeracyjnych na rok 2030 [19] dla linii E 30 planuje
się zapewnić częstotliwość połączeń na poziomie co 8 godzin (pora dzienna). Obejmuje ona
połączenia pociągami dziennymi, kursującymi
całorocznie. Natomiast przewozy międzyregionalne na tej linii co 4 godziny. Dla przewozów
regionalnych dopuszcza się możliwość dostosowania do lokalnych uwarunkowań i potrzeb.
W zakresie prędkości linii na obszarze ZOI planuje się do roku 2030 zachować prędkość na linii E 30 (Wrocław - Zgorzelec) na poziomie do
160 km/h. Podobnie jak w [20]. Ponadto w opracowaniu [19] planuje się podwyższenie prędkości na linii 283 z 40 km/h na 80 km/h oraz na linii
279-274 (Węgliniec – Jelenia Góra) z 80 km/h do
100 km/h. Nie przewidziano jednak w tym obszarze budowy nowych torów szlakowych, elektryfikacji oraz zmiany specjalizacji linii. Planuje się jednak zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych obejmujących m.in. nowoczesne informatyczne systemy sterowania,
transmisji radiowej, zarządzania ruchem oraz
aplikacje telematyczne. Pozwolą one sprawniej
organizować przewozy pasażerskie i towarowe
między zarządcami infrastruktury i przewoźnikami.
W ramach porozumienia z 26 sierpnia 2010
roku w sprawie podjęcia wspólnych prac nad
strategią i programem operacyjnym rozwoju
Polski Zachodniej, sformułowano priorytety rozwoju przestrzennego makroregionu Polski Zachodniej na podstawie analizy planów lub projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw leżących na tym obszarze
[18]. W projekcie zmiany planu zakłada się podwyższenie parametrów użytkowych linii kolejowych o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym, a przede wszystkim linii E30 Zgorzelec - Medyka, linii nr 274 Wrocław – Zgorzelec, a także poprawę efektywności linii kolejowej
dla transportu towarowego przez przejście graniczne Horka - Bielawa Dolna oraz rozbudowę
transgranicznej komunikacji regionalnej na odcinku Görlitz – Jelenia Góra.
Likwidacja ograniczeń prędkości, przywrócenie prędkości rozkładowej ma zapewnić zwiększenie przepustowości linii, podniesienie nacisku na oś, umożliwienie wywozu kruszyw
z Dolnego Śląska, zwiększenie. bezpieczeństwa
i komfortu ruchu podróżnych.
Dla odbudowy systemu powiązań kolejowych o charakterze turystycznym zakłada się:
wykorzystanie i modernizację tras relacji (278,
282): Drezno – Zgorzelec – Legnica – Wrocław
oraz trasy (274) Kolei Sudeckiej Zgorzelec – Jelenia Góra – Wałbrzych – Ścinawka – Kłodzko.
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Propozycje działań i inwestycji
integracyjnych
Na podstawie przeprowadzonych studiów
i przeglądu a także analizy sytuacji demograficznej i gospodarczej obszaru ZOI, stwierdza się, że
dla spójnego rozwoju całego obszaru konieczne jest inwestowanie w rozbudowę i modernizację infrastruktury transportowej obszaru. Wiele opracowań wskazuje na podobne działania,
i konkretnie linie, które wymagają przebudowy i modernizacji. Z uwagi na koszty inwestycji
kolejowych nie planuje się jednak budowy nowych odcinków. Pozostaje jedynie podniesienie
parametrów technicznych i eksploatacyjnych linii. Przede wszystkim w obszarach przygranicznych głównie południowych infrastruktura kolejowa jest w złym stanie i wymaga odbudowy
lub reaktywacji. Pozwoli to rozwinąć współpracę wybranych ośrodków.
Duże znaczenie w ZOI ma przebieg tranzytowego, transportowego korytarza transeuropejskiego. Dlatego też szczególne znaczenie
dla rozwoju ZOI ma sieć kolejowa wewnątrz obszaru w osi północ – południe. Pozwoli ona na
skomunikowanie południowej części z główną
osią komunikacyjną obszaru czyli trasą kolejową
E 30. Dlatego też modernizacja linii 279, 274 283
wskazana w [18, 19] jest istotna.
Poruszana wielokrotnie linia 274, łączy duże
ośrodki miejskie na południu województwa takie jak Wałbrzych, Jelenia Góra – Zgorzelec. Będzie miała istotny wpływ na rozwój regionu także dolnośląskiego i poprawę komunikacji kolejowej w ujęciu międzynarodowym, krajowym.
Linia 274 może w przyszłości stanowić alternatywę dla transportu drogowego, pozwoli odciążyć drogi kołowe i poprawić bezpieczeństwo ruchu. Poprawa stanu technicznego linii
pozwoli zwiększyć prędkość kursowania pociągów, skróci czas jazdy pociągów i zwiększy się
poziom bezpieczeństwa oraz podniesie dostępność komunikacyjną i atrakcyjność turystyczną
regionu. Może też przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zawodowego ludności. Ponadto
polepszenie parametrów technicznych linii 274
z uwagi na transport towarowy zwiększyłaby
przepustowość a co za tym idzie przewóz większej ilości kruszywa z obszaru Sudetów. Remont
linii kolejowej numer 290 posłuży transportowi
kruszywa z terenu Czech oraz z kamieniołomów
położonych w pobliżu linii 290.
Ważnym elementem w stosunkowo rozwiniętej sieci kolejowej jest jej polepszenie parametrów technicznych. Jednym z priorytetów
jest elektryfikacja linii 278 na odcinku Węgliniec –
–Zgorzelec Miasto. Aktualnie na tym odcinku odbywa się ruch pasażerski i towarowy przy
użyciu taboru spalinowego. Podobne zadanie zaprezentowano w [14] dla odcinka Bielawa Dolna – Horka wraz z modernizacją mostu
na Nysie Łużyckiej i przebudową infrastruktury
na stacji Bielawa Dolna i przejściu granicznym,
Zgorzelec – Görlitz.
Czynnikiem determinującym wybór środka
transportu obok komfortu, estetyki i uwarunkowań ekonomicznych jest czas podróży, przekładający się w praktyce na prędkość przemieszczania się do celu podróży. Konkurencyjność
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kolei w tym obszarze mogłaby być zwiększona
podniesieniem parametrów technicznych wyrażonych prędkością. W tym względzie widoczna jest znaczna asymetria między Polską Zachodnią a landami Niemieckimi.
Rozwój ruchu lokalnego i turystycznego po
stronie niemieckiej i polskiej w rejonie Worka Turoszowskiego mogła by zapewnić poprawa warunków komunikacyjnych linii: Gerlitz – Zgorzelec – Jerzmanki – Sulików – Radomierzyce – Ręczyn – Krzewina Zgorzelecka Zittau/Bogatynia
oraz Krzewina Zgorzelecka – Zittau – Krzewina
Zgorzelecka – Ostritz.
W ruchu przygranicznym istotną rolę pełni wspólna polsko-niemiecka stacja kolejowa
w Krzewinie Zgorzeleckiej. Ponadto linia Wilka –
– Zawidów – Frydland, dałaby możliwość powiązań komunikacją publiczną pomiędzy Workiem Turoszowskim, Saksonią i okręgiem Libereckim.
Można stwierdzić, iż modernizacja linii E-30,
279 oraz 274 w kierunku Zawidowa stworzy także warunki dla rozwoju przewozów pasażerskich.
Rozwój infrastruktury komunikacyjnej pomiędzy miastami polskimi, niemieckimi i czeskimi (Bogatynia, Hradek i Zittau) w tym obszarze
wymaga rewitalizacji linii kolejowych oraz włączenie miasta Bogatynia do Czeskiego projektu
„Regiotram” (budowa regionalnego szynowego
połączenia komunikacyjnego Miast Hradek, Zittau, Bogatynia). Włączenie istniejącej linii kolejowej z Zittau do Hradka przez Porajów do Bogatyni wymaga budowy nowej linii kolejowej
z miejscowości Porajów do Bogatyni. 
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o Instytucie:
Instytut Rozwoju Terytorialnego jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Dolnośląskiego, zajmującą
się realizacją zadań województwa z zakresu polityki rozwoju oraz planowania przestrzennego.

Strategiczne aktywności:
Zapewnienie rzetelnej i kompleksowej wiedzy o rozwoju terytorialnym;
Utrzymywanie i rozwijanie trwałej współpracy w zakresie rozwoju terytorialnego;
Stymulowanie inicjatyw na rzecz rozwoju, opartych na zasadach wypracowanych i propagowanych przez Instytut.

Działania:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

realizacja zadań w zakresie prowadzenia polityki rozwoju;
realizacja zadań w zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz w zakresie ocen oddziaływania na środowisko;
realizacja zadań z zakresu infrastruktur informacji przestrzennej;
monitoring polityk publicznych wraz z oceną rozwoju w ujęciu regionalnym i przestrzennym;
opracowywanie raportów o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym wraz z rekomendacjami
dla polityki rozwoju;
przygotowanie projektów polityk, strategii, programów, planów, raportów, analiz, studiów, koncepcji, stanowiących
podstawę programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony środowiska oraz określenia uwarunkowań i kierunków polityki rozwoju, w tym polityki przestrzennej województwa;
tworzenie, rozwijanie i udostępnianie zbiorów danych o sytuacji społeczno–gospodarczej, procesach rozwoju, stanie
środowiska i zagospodarowaniu przestrzennym regionu w celu realizacji polityk publicznych, w tym polityki rozwoju;
działania w zakresie klasyfikacji i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez samorząd województwa;
realizacja i współpraca w zakresie zadań naukowo-badawczych i rozwojowych, wdrażanie wyników badań stanowiących wsparcie realizacji polityki rozwoju;
organizacja i rozwijanie sieci współpracy władz regionu z partnerami społecznymi, gospodarczymi oraz instytucjami badawczymi;
działania informacyjne, wydawnicze i promocyjne w zakresie zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej, polityki rozwoju, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem dostępnych mediów.

Kontakt:
Instytut Rozwoju Terytorialnego
Świdnicka 12-16, 50-068 Wrocław
tel./fax: 71 344 52 45
irt@irt.wroc.pl
www.irt.wroc.pl

