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W Polsce w wypadkach drogowych rocznie ginie okolo pigciu tysigcy os6b.
Mniej wigcej co dziesi4ta z nich to rowerzysta. Stawia to nasz kraj na jednej
z najgorszych pozycji w Europie je6li chodzi o pozycjq slabszych,
niechronionych uczestnik6w ruchu. W liczbach bezwzglgdnych 500 zabitych
rowerzyst6w to tyle samo, co w licz4cych ponad dwa razy tyle mieszkafic6w
Niemczech, gdzie w dodatku ruch rowerowy jest wyra2nie wy2szy, ni2w Polsce.
W Holandii rowerzy6ci stanowiE co prawda najliczniejszq grupg ofiar
wypadk6w, ale przeliczajqc na udzial rowerzyst6w w tamtejszym ruchu
drogowym (ok. 25 - 30o/ol, okazuje sig, 2e statystycznie jest to kraj dla
rowerzyst6w naj bezpieczn iejszy.

Co wigcej, w Polsce problem nie dotyczy - jak gloszq obiegowe opinie - wylqcznie
malych miejscowoSci iwsi. W Krakowie w latach 1999 - 2003 rowerzySci stanowili
r6wniez okolo 10 Yo ofiar wypadkow (w 2003 roku 11 ,4oh, dane Zazqdu Dr6g
i Komunikacji w Krakowie) mimo, 2e zgodnie z Kompleksowymi Badaniami Ruchu w
paZdzierniku 2003 ruch rowerowy nie przekraczal 1,5 % wszystkich podrozy.
WyraZnie widoczna jest nadreprezentacja slabszych uczestnik6w ruchu w tej smutnej
statystyce. Co ciekawe, wedlug krakowskiej policji, rowerzySci byli sprawcami 60 %
wypadk6wzeswoim udzialem ato jestwyraZnie mniej, nizdlawszystkichwypadk6w:
kierujqcy pojazdamisqsprawcamiok. 80 % z nich.

Jednq z podstawowych przyczyn tego stanu rzeczy jest prawo: przepisy ruchu
drogowego, przepisy regulujqce zasady projektowania d169 i ulic, a tak2e fatalny
system szkolenia kierujqcych pojazdami. dokohczenie na str. 2
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zamierza wjecha6'

bitumiczna.

ulatwieri rowerowych. 
dokortczenie na str. 4
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UZYIKOWl{IGYDROGROWEROWYGH
Motto:

Dorota Safjan - byla wiceprezydent Warszawy, wyjaSniajqc dlaczego na Scie2ce
rowerowej wzdtu2 al. Prymasa Tysiqclecia wybudowano schody.

Coraz czgSciej pojawiajq sig glosy, m6wiqce o tym, ze nie ma sensu budowa6
drog dla rowerow, bo rowerzy6ci i tak po nich nie jezdz4. Jest w tym nieco racj -
nie ma sensu budowai d169 niskiej jakoSci, 2le zaprojektowanych
i niechlujnie wykonanych, a niestety takie caly czas stanowiq wiqkszo$;6
powstaj4cych w Polsce. Aby wyjaSni6, z jakich dr6g korzystaliby
rowerzySci, nale2y najpierw odpowiedziec na pytanie, kim jest rowerzysta.

6. Uzytkownik moze byc osobq
srarszE:

2. Uzytkownik moze
rowerze miejskim, w
uorantu:

jecha6 na
eleganckim

sqw Warszawie Scie2ki rowerowe.
Drogowcy oczekuj4 od rowerzysty,
byten:
r bylsilnyiwysportowany;
: ,  bez oroblemu wskakiwal  na kra-

wgzniki;
widzial, co siq dzieje za nim;

ii poruszal sig na tyle szybko, by nad-
k ladan ie  d rog i  n i e  s tanow i l o  d la
niego problemu;

i  poruszal  s ig n ie szybcie j  od p ie-
szego;

i mial rower z pelnq amortyzacjq,
aptzytym bardzo lekki;
mial rower z kierownicqweZszEniZ
40 cm;

r ,  wiedzia l ,  jak ie znaki  s to i4 500 m
dale j . . .

Gdyby nawet znalazl siq osobnik
o nadprzyrodzonych zdolnoSciach,
spelniajqcy wszystkie te oczekiwan ia,
to nie potrzebo-
walby on zad-
nych Sciezek
rowerowycn -
m6glby spokoj-
nie porusza6
sig po jezd-
niach, chodni-
kach, albo np.:
dachach bu-
dynkow niczym
superman.
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3.Uzytkownik moZe miec spory
baga2'.

4 Uzytkownik moze wieZ6 dziecko
wfoteliku.
5 Uzytkownik moze wieZc dziecko
w pzyczepcei

9. Wreszcie, uzytkownik moze by6
nrepernosprawny.

JeSli we2miemy pod uwagg taki
typowy element stolecznej infra-
struktury rowerowejjak schody, to o ile
u2ytkownik nr 'l jakoS sobie poradzi
(byc moze r6wniez pani Safjan), to dla
wszystkich pozostalych bqdzie to albo
bardzo duze utrudnienie, albo wrgcz
bariera nie do pokonania.

Na podstawie koresponden qi z urzg-
dami, postaraliSmy sig odtworzy6 pro-
fi l  uzytkownika, dla kt6rego budowane

7. Uzytkownik mo2e by6 bardzo
mtody.
8.  Uzytkownik moze jechac na
rowerze nretypowym:

Tymczasem 54o/o warszawiak6w ma
rower. W dzief powszedni w sezonie
natgzenie ruchu rowerowego na
Sciezkach tworzqcych dluzsze ciqgi
ju2 obecnie osi4ga 1000 - 2000
rowerzystow na dobg. Zakladanie, 2e
wszyscy z nich s4 mlodzi i wyspor-
towani, a przy tym zadnemu siq
n igdz ie  n ie  Sp ieszy ,  Sw iadczy
o kompletnym odenlraniu od reali6w

H*ma**,fic?# g*st a*;3***

nika. To tabakiera jest dla nosa, nie
nos dla tabakiery. Wydawanie publicz-
nych funduszy na infrastrukturg, z
kt6rej korzysta niewielki odsetek
potencjalnych zainteresowanych, mija
sig z celem.
Dlatego projektujEc drogg dla
rower6w, nale2y:
; bra6 pod uwagg preferencje uzyt-

k o w n i k 6 w  -  n p .  w y n i k i  a n k i e t ,
is tn ie jqce potok i  ruchu rowero-
wego, 2r6dta i cele podr6zy;

*  b rac  pod  uwagg  r6zno rodno56
uzytkownikow - nie majqwigkszego
sensu rozwiqzania przeznaczone
np. tylko dla jednego typu rowerow;

r  wyciqga6 wnioski  z  obserwowa-
nych zachowah rowerzystow (ale
tez pieszych i kierowc6w).,,

l.Uzytkownik infrastruktury rowe-
rowej moze wyglqda6 tak:

s



t owE 0czAruu ltzllI"gwillKow-70% uZvlkownikow nie ma mozliwo6ci legalnego wlazly

n" o,ogq'iii"iow"'o*' z kt6rej prawnie 
"a-9!o*l:41T'

kozystac' 
-'leOnoczeSnie 

kierowcy dziwiq' lia: --"'tjtu
rowezyScimirnoszerot<iejScieZkiporuszajqsiqjezdn|4.

usPokojenia ruchu '

zniqlecha6.Wpewnvm.uprosz-?:11 jl,':-tl,1f i:'";;:l
l";f;';T; ;il;;;*' kt6ra moze obst:gy:::*-11?
z E  v l  u v q

A;r""|";j;, jest cztery-razy lep3za ni2 przystosowana oo

ow, mozna na warszawskich- drogach dla

np:sygnalizatory' latarnie' Sciany' ploty'

kosze na Smieci. . .

oOstugi tytk'o iednej okre6lonej relacji'

Na przyklad przez Most Swigtokrzvski,Yy3t:11yi" (Fot'1)

ffi;-k; ;; Jbydwu .stronacn .o roja dli i-?y.":Y; 
N iestetv

laczv sie ona Jedynle ze szlakiem rowerowym biegnqcym

**;il iilry il-#mlast zjazd w kierunku centrum miasta'

6. { q

dokohczenie ze str. 2

nowrnzyscl w P0tscE

transportu zbiorowego'

WartozErzee'.
***"ry.org.pl - na tej stronie,ilt:I-1tgY"j znajduje

il'-;;;;i ftor'mbcii na temat politvki rowerowej oraz

konkretnyoh przyrcaoow procedur i ronviqza(ttechnicznych
ifinansowYcn.'
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- 30 cm (chod lepiej byloby 50 cm) od krawgdzi Sciezki - i manewr
wymijania staje sig duzo latwiejszy. Niestety jednak 100 m dalej
jadqcy z napzeciwka rowezySci raczej nie majq mozliwoSci sig
wymin46, gdy2 dwa slupki wygradzajqce stojq przy krawgdzi drogi w
odleglo6ci okolo 20 cm, pozostawiajqc na niej wqzszy p6ltora
metrowy prze6wit.

Normq na drogach dla rower6w sq wystajEce krawqzniki. Coraz
bardziej uciqzliwe stajq sig rowniez rowki odptywowe, kilkukrotnie
przekraczalqce dopuszczaln4 gtgbokoS6. Bardzo duzo nier6wnoSci
powstaje tak2e na drogach rowerowych budowanych z kostki
betonowej, dlatego nie nadaje sig ona na nawierzchnig drogi
rowerowej, czego przykladem jest min.: ul. Rembieliriska (Fot. 8),
czy al. P ry masa Tysiqclecia w Warszawie.

Czasem utrudnienia na drogach dla rower6w - np. wystajEce
krawgzniki, nier6wnoSci nawierzchni, ostre zakrgty-tlumaczone sq
ch gciq og ran iczen ia prgd koSci rowerzysty. N iestety, obserwowane
zachowania u2ytkownikow pokazujE, 2e mija sig to z celem. JeSli
mlody i sprawny rowerzysta natrafi np. na wystajqcy krawgznik na
przqe2dzie dla rowerow, to nie zwolni, a wrecz przeciwnie -
przy6pieszy do 30 - 35 km/h, tak by plynnie wskoczy6 na krawgznik.

D la pozostalych u2ytkownik6w reakcjq mo2e byc:

zatrzymanie na przeje2dzie (czgSciej na przqe2dzie, na jezdni,
ni2 przed przejazdem - tatwiej jest zjecha6 z krawgznika niz na
niego wjecha6);

u pad e k (eS I i np. przejazd n i e jest wysta r czajqco oSwietl o ny, a I bo
rowek odplywowy ukryty jest pod powierzchniEkalu2y);

jazda jezdniqzamiast Sciezkq (co neguje sens budowy i wyty-
czania Sciezki);

wybranie innej trasy fiw.);

zaniechanie podr6zy (jw.)

Zadne z powy2szych zachowah nie jest zachowan iem pozqdanym.
Utrudnienia promujq, a czasem wrecz wymuszlq zachowania
nieprawidlowe i niebezpieczne. Dodatkowo, w kazdym przypadku,
krawgznik lub rowek powoduje, ze rowerzysta musi czgSc uwagi
poSwigcic pokonywaniu przeszkody, zamiast koncentrowa6 siq na
o bse rwacj i nadje2d2lqcych poj azd ow.,
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6 skutecznie odst

rniczonej widocznoSci ;

)werowe w calosci z nawierzchni asfaltowej'
dy na rowerze;

rowerowe punkty docelowe bez zbqdnych
Z wspolczynnik wydluzenia omawianej drogi
iskijeden;

lwymSqczu ,opo |u , s .up rzyw i |e jowa6ruch rowerowywzg |gdemsamochodowego
vieprzeprowadzone 

- 
przy'pzehraczaniu podpozedkowanychulicpoprzecznych

:cydent6wzzakresu bo 
"ai. 

Haltera. W tym celu zastosowano przqazdy dr6g

tikom infrastruktury rowerowych po wyniesionych w stosunku do nawiezchni

igl w przygotowaniu tych ulic progach ptytowych;
astach: Wroclawiu, 6. bezpiecznie przeprowadzi6 ruch rowerovvy przez
lu. skrzyZowania stosujqc barwionq na czerwono nawiezchniq

jego oddolno66. na przelazdacfr rowerowych oraz eliminujqc .krawq2niki
,c=n"!o w Gdariskim (asfiltowa nawierzchnia drogi rowerowqlqczy sig ptynnie z
- Promocyjnym jest nawierzchniqjezdni);
ruorzenie wywalczyla *r zastosowa6 duze promienie luk6w, nawet przy stosunkowo
'1999 roku. Zespol ciasnych zakrgtach iw koniecznoSci ominigcia przeszkody

tty techniczne drog teren6wej,napzykladlatarni. 6

sPF0srowAtllE

fi:'rt%?:fr15Jr? "#illii'l'""',ii',;'1""'ljii"ril;.ilii. i"r'""t'r.t,jrv ioweroyvei,. opracowanvch przez zespor
Jaktomo*liw"?-' 

""oo'o ' v'vq'r&evJ 
pracownik6w Politechniki Gdahskiej ptzy wspolpracy

rlo utworzenie jedenastego programu
wnowazony Transport pzez GEF' Zdecydo-
ac Srodki na sfinansowanie szerokiego
cyjnego. W ten spos6b, dzigki pzedsiq-
:iej grupy ludzi, przede wszystkim Przemy-
z 

-Rogeia 
Jackowskiego z OLE, Gdahsk

pozyskatsrodki na budowq sieci d169 rowerowych'

wida6 j uz dzi6 w zrealizow anych projektach,
tej, ulii:y Miszewskiego i Legion6w, ulicy
rSb ta,v. osi gl6wnej dolnego tarasu), oraz al'
t. Zwlaszcza ostatnia z wymienionych dr6g
izowana wedtug standard6w projektowania
isku, mo2e sluZ:y1za wz6r dla innych tego

Projekcie okazalo si9,2e mo2na:

ckr rtcr:znie odsr

Do ar tyku lu  , ,AUTOBUSY NA GAZ ZIEMNY"  (b iu le tyn  f i t  2  z ima 2004)  wkrad l  s i9  b lqd '  Na s t ron ie  10 '

w drugiej kolumnie, pierwszy akapit powinien brzmie6:

,,[...] Klasycznie napgdzany Jelcz M12SM VECTO w wersji standardowej kosztuje ok. 650 670 tys. zl. netto. Natomiast autobus gazowy

kosztuje ju2 B4o tys. zt. netio. Jak na razie pi96 takich iojazOOw ie2dii po-uli.cach Rzeszowa' lecz w ciqgu kilku miesiecy liczba tych

autobus6w wzroSnie o roelnycn pigeiaui W paZOzLrhif<u tego rofu MPK-Rzesz6w rozstrzygnglo kolejny przetqrg.-na dostawq

niskopodlogowycn autoous6iv hi gZizienny. Dzigki temu na drogiRzeszowa trafiq nowe autobusy JelczM125l4Y ECTo. Koszt zakupu

jednego pojazdu wyni6sl800 tys. zl. netto. [.'.]"
Za pomylkQ przepraszamy producenta autobus6w oraz autora tekstu



Na 26lto zaznaczono trasy rowerowe budowane w ramach projektu,
na czen tono wybudowane wcze6niej (za biuletynem sieci "Miasta
dlarower6w")

Pnejazdy rowerowe przez pnzecznice po wynie-
sionych plytowyc h progach s powa I ni ajEcych.

Dobra asfaltowa nawierzchnia dla rowerzyst6w z je-
dnoznacznym oddzieleniem od chodnika

Prawidlowe rozwiqzanie skny2owania z prze-
strzeniq akumulacji, tak by roweny6ci oczekujqcy
na skrqt nie blokowali drogi jadqcym prosto. Barierki
zapobiegaj4 skracaniu drogi po Scie2ce przez
pieszych, mogqte2 slu2y6 do zaparkowania roweru.

g aj q n i es pod zi ew a n em u wyj 5c i u p i eszeg o.
Bezpieczne ominiqcie pnystanku, barierki zapobie-

Krzvsztof Rvte (tekst i zdjecie)

SCTZKA CzY DROGA?
Terminologia infrastruktury rowerowej w polskich pzepisach nie
jest ujednolicona. W ustawie prawo o Ruchu rogowym pisze siq
o drogach dla rower6q natomiast w rozpozqdzeniach wyste-
puje te2 termin Sciezki rowerowej.

Ale nie o akademickie spory chodzi w tym kr6tkim artykule, ale o
wygodq i bezpieczeistwo. Zdecydowanie lepsze sq nie Scie2ki
rowerowe na chodnikach, ale drogi rowerowe wyraZnie od-
dzielone od chodnika i dobrze zintegrowane z jezdniq'na
skrzy2owaniach, tak jak na ponizszym zdlgciu z Amsterdamu.
Taka zasada budowy dr6g rowerowych - wyra2nie odr6znia-
jqcych sig od chodnika r62nicq poziom6w i nawiezchni oraz
maksymalnie zbliZonych do jezdni i umo2liwiajqcych {atwy na niq
wjazd na skrzy2owaniach, pozwala unika6 chodzenia pieszych
po drogach rowerowych oraz niezauwa2ania rowerzyst6w przez
kierowc6w.

7



Wojciech Szymalski. Krzysztof Rytel.
Stanislaw Biega

Z OSTATNIEJ CHWILI
Krzysztof Rytel

Zachodniopom0tslde - wlasnA drogA, cudzym
la[orem
4 stycznia b.r. wojew6dztwo zachodniopomors-
kie odebralo pierwsze dwa z pozyskanych 7
uzywanych szynobus6w od kolei niemieckich. Sq
to trzywagonowe sklady o 220 miejscach
siedzqcych. Aby je2dzic po polskich torach
muszE uzyskad atest UTK. Pozwolq na
utrzymanie 30 polqczeh regionalnych i oszczg-
dnoSci rzgdu 3 mln zlotych rocznie. Kolejne 5
pojazd6w dotarlo do Szczecina pod koniec
stycznia, ale niestety nie udalo sig im wyruszyc
na trasQ ju2 7 lutego ze wzglgdu na
niedopetnienie formalnoSci zwiqzanych z
dopuszczeniem pojazdow do ruchu. Po zakupie
w tym roku jeszcze trzech nowych, krajowych
szynobus6w z zeszlorocznej dotacji rzqdowej,
bgdzie ich razem jedenascie. Opr6cz uratowa-
niaprzewozow na trasach Runowo - Szczecinek,
Goleni6w-Kolobrzeg, Sr"iu"in"f. :-t lr;;k:
Szczecinek - Chojnice by6 moze zostanq wzno-
wione przewozy pasazerskie na liniach: Darlowo
- Slupsk, Stargard - Kalisz Pomorski -Walcz.

llobry stail Mazowsza
Od 1 stycznia dzialajq Koleje Mazowieckie,
pierwsza sp6lka przewozowa utworzona przy
udziale samorzqdu (51%) i Pzewozow
Regionalnych (49%). KorzySci z jej utworzenia
byty widocznie dla pasazer6w ju2 3 i 6 stycznia,
kiedy przywr6cono niekt6re zlikwidowane w
grudniu 2004 pociqgi. Wiqcej pozytywnych zmian
w rozkladzie pojawilo sig jeszcze 7 lutego (patrz
Wracajq po zimie). Ponadto samorzqd oglosif
przetarg na 10 sklad6w elektrycznych, mowi siq
takze o zakupie 15 uzywanych szynobusow i
dalszych 50 skladow elektrycznych, dziqki
kredytowi jaki zaoferowal EBOiR. Sp6lka
samorzqdowa, nie obarczona astronomicznvmi
dlugami jak firmy PKP, jest atrakcyjnym

partnerem dla bankow. Zapowiada sig, ze
jeden samorzqd dokona wiqkszych inwestycji
taborowyh w polskich kolejach, ni2 cate pKp
w ostatnich 15 latach, Jest to najlepszy dow6d

na to, ze regionalizacja jest koncepcjqslusznq,
a jej blokowanie jest szkodliwe dla kolei, jej
pracownik6w i pasazer6w.

Bachityczny straik
Mimo to, na poczqtku stycznia odbyly sig strajki
na kolei. Gt6wnq przyczynqbylo powolanie spolki
Koleje Mazowieckie - jak twierdzq zwiqzkowcy,
wbrew podpisanym przez rzqd porozumieniom.

Mazowieckich. Przeciw powolaniu sp6tki nie pro-
testowali ci kt6rych to dotyczyto, lecz pracownicy
centrali Przewozow Regionalnych i urzgdnicy,
kt6rzy wiedzq, ze sq w f i rm ie n iepotrzebn i. Samo-
rzqd wojew6dzlua mazowieckiego zapewnil 5-
cio letni okres zachowania zatrudnienia
przejgtym z PKP PR pracownikom. Rowno-

pociqg6w wzrosly o ok. 20 - 30%, mimo zapowiedzi obnizenia stawek
pzez PLK. Zaklady energetyczne grozq rychtym wylqczeniem prqdu,
Przewozy Regionalne zawieszeniem przewoz6w, a zwiqzkowcy
strajkami.
Kontrastu dopelniajq plany inwestycyjne Kolei Mazowieckich: na
pocz4tek modernizacja calego taboru w 3 lata (w tym roku 48 sktad6w), a
przemalowanie w barwy przewo2nika do kohca tego roku. Jeszcze w tym
roku przetarg na 10 pojazdow elektrycznych, zakup kilkunastu
uzywanych szynobus6w, a w przyszlym kolejnych oraz dziesigciu
sktad6w push&pull. Ponadto istnieje realna perspektywa pozyskania
kredytu na tabo z EBOiRT o wartoSci 1 mld zl.

Tymczasem na konferencji w siedzibie PKp polskie Linie Kolejowe:
"Kolej - biznes czy polityka?" zudzialem premiera Marka Belki zamiast

przewozy pasazerskie spadly z 790 mln pasazerow rocznie do 220 mln,
czyli prawie dwukrotnie bardziej niz zatrudnienie.
Z kolei Adrian Furgalski z TORu (przedstawiajqcy siq czasem jako
doradca PO) przekonywal, 2e regionalizacjg nale2y zakoficzyc, a
Przewozy Regionalne podzieli6 na pigc duzych oddzialow, bo nieki6re z



Z OSTATNIEJ CHWILI
Do tej pory we wszystkich dyskusjach o kolei slychac tylko
najgloSniejszych - zwiqzki zawodowe i kolejarskq nomenklaturg.
Najwyzszy czas wysluchae zwyklych pasazerow i podatnik6w, ktorzy
chcq normalnie podr6zowac, nie wyciqgajqc pieniqdzy na jezdzenie w
Srodku nocy, bez skomunikowan, bez polqczerl na osmq rano, czy po
szesnasteJ.

Na konferencji 'Kolej - biznes, czy polityka?" mo2na bylo te2 uslyszec
kilka pozytywnych wypowiedzi. Przy calej merytorycznej mizerii imprezy
nie bylo ich wiele, ale dla sprawiedliwoSci nale2y je odnotowac. Po
pierwsze interesujqce bylo cale przem6wienie ministra Grzegorza
Mqdzy, kt6ry m6wil o zaletach transportu kolejowego, w tym
ekologicznych, spolecznych, rozwojowych, przestrzennych, czyli
wszystko to o czym Srodowisko ekologiczne m6wi i pisze od 10 lat.
Sprawnie om6wil nawet aspekty kulturowe i socjologiczne (np. agresja
jaka powstaje kiedy czlowiek siada za kierownicq) . Zadziwiajqce jak du2q
wiedzq pozyskala osoba, kt6ra ledwie p6l roku temu zostala wyciqgniqty
z zarzqdu jednej ze sp6lek Pekao SA. Po drugie: J6zef Kowalczyk -,
prezes PKP Cargo skrytykowal plan ograniczenia czynnych linii
kolejowych z 19,4 do 16,5 tys. km wpisywany obecnie do wszelkich
rzqdowych dokumentow. Ocenil, 2e dla jego firmy (a jest to obecnie, po
wyprzedzeniu koleifrancuskich, drugi po DB przewo2niktowarowyw UE)
bqdzie to oznaczalo spadek przewoz6w o ok. 10%o z powodu odcigcia
wielu klient6w od sieci kolejowej. Po tnecie: prezes PKP PLK - Tadeusz
Augustowski, wyrazil wqtpliwo16 czy slusznie planuje siq przeznacza1
wszystkie Srodki na korytarze europejskie, zapominajqc o liniach
regionalnych. Stwierdzil, 2e prawdopodobnie lepiej byloby zamiast
modernizowad linig E-75 do Bialegostoku, pneznaczy1 6rodki na.
remonty odtworzeniowe najbardziej zniszczonych odcinkow linii na
terenie calego kraju. Bylo to dokladne powt6rzenie postulatu CZT z opinii
do Strategii Rozwoju Transportu, lqcznie z zauwa2eniem, 2e Bialystok
jest dopierotrzynastym co dowielkoSci miastem w kraju.

Krzysztof Rvtel

Ostatnio podobna sytuacja jak ze ZPORR-em zaszla z Interregiem
Polska - Czechy. W programie lnteregu ll lA Polska - Czechy przy celu
1.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym,
pisze sig szeroko o infrastrukturze kolejowej i na r6wni z infrastrukturq
drogowq, np: "Moze to obejmowa6 budowg i modernizacjq dr6g
prowadzqcych do przejS6 granicznych, budowq dr6g objazdowych w
os ied lach  po lozonych  na  obsza rach  kwa l i f i kowa lnych  l ub
modern izacj g sieci kolejowej", "nalezy takze uwzglqdni6 koniecznoS6
koordynowania inwestycji drogowych i kolejowych po obu stronach
granicy". Ale juz w Uzupelnieniu programu z lutego 2005 pisze sig
wylqcznie o drogach, dla pewno6ci wymieniajqc nastqpujqce kody
pomocy: 312 Drogi, 3'121 Drogi krajowe, 3122 Drogi wojew6dzkie,
powiatowe i gminne. 318 Transport multimodalny. I to wszystko przy
I icznych artykuia ch p rasowych o kon iecznoSci przywrocen ia przejScia
kolejowego w Glucholazach. Wedlug lokalnych konsultant6w Inter-
regu, za taki ksztalt uzupelnrenia odpowiada Ministerstwo Gosoodarki.
Okazuje sig, ze moze byc jednak jeszcze gorzej. W projekcie NpRu na
lata 2007-201 3 ministerialni decydenci szykujq podziat Srodk6w w
proporcji 27 ,092 mld Euro - drogi : 6,171 mld Euro - koleje.
Nowemu NPR-owi towarzyszy projekt Strategii Rozwoju Infrastruktury,
z kt6rego mozna dowiedziec sie na co te Srodki majq byc wydane. I tak
projekt strategii zaklada realizacjg 85% planowanych autostrad (800
km wiqcej niz obecnie) i 45% dr6g ekspresowych (1700 km wiqcej). W
transporcie kolejowym zalozono jedynie modernizacjq 40% linii
dokoriczenie na str. 11

czeSnie z powodu programu oszczgdnoSciowego
w PKP Przewozy Regionalne zwalniani sq
kolejarze (obecnie ok. 500 os6b).

I straik Uaurdziwy
DoSc niespodziewanie 26 stycznia Zarzqd Grupy
PKP odwolal ze stanowiska orezesa PKP PR -
Janusza Dettlaffa. Posunigcie to bylo zrozumiale
z uwagi na rokroczne straty sp6lki. Jeszczejednak
wigkszym zaskoczeniem bylo odsunigcie ze
stanowiska prezesa SKM w Gdahsku - Mikolaja
Segienia, w tym samym dniu. SKM to jedna z
najlepszych sp6lek przewozowych w kraju, tym
bardziej w Grupie PKP, juz w 2003 roku
osiqgajqca zysk w wysoko6ci 800 tys. ztotych. Jej
pociqgi obslugujq coraz wiQkszq czgSci kraju,
skutecznie wygrywajqc konkurencjq z PKP
Przewozy Regionalne. Pelniqcym funkcjg pre-
zesa PKP PR zostal Henryk Szklarski. Nowym
prezesem SKM mial zosta6 Dettlaff, aby przy jego
pomocy doprowadzi6 do fuzji PKP PR i SKM. W
odpowiedzi na te pogloskizaloga SKM od p6lnocy
27 stycznia prowadzila strajk, zawieszaj4c ruch
pociqg6w. Zmusilo to zarzqd PKP do odstqpienia
od swoich zamiarow i Segieri powr6cil do SKM juz
o 6 rano 28 stycznia. Janusz Dettlaff pozostal na
urlopie, wedlug komunikatu grupy S.A. w dys-
pozyqizarzqdu PKP S.A.

Kto winien?
Zarowno za strajkiem w Warszawie, 1ak i za
roszadami w zauqdach spolek Grupy PKP stojq
zdecydowani przeciwn icy procesu reg ional izacj,.
lch strategiq jest utrzymanie obecnego marazmu
na PKP, tak aby kolej przynosila nadal wyima-
ginowane straty, a samorzqdy w miarg gorliwie je
pokrywaly. Zapewni to dalsze spokojne fun-
kcjonowanie centrali Przewozow Regionalnych
oraz pracownikom zwiqzkow zawodowych.
Przyw6dc4 strajkr.r jest Stanislaw Kogut,
jednoczeSnie wiceprzewodniczqcy Malopol-
skiego Sejmiku Wojewodzkiego. Kogut - wice-
przewodniczEcy sejmiku nie przyznal kolei dotacji
w takiej wysoko6ci, jakiej kolej oraz Kogut -
przyw 6dca zwi qzkowy si g dom a ga I i. Efe kte m bylo
natychmiastowe zawieszenie najlepszych poci4
g6w (np. powroty szkolne z Krakowa) w woje-
w6dztwie, w tym obstugiwanych samorzqdowymi
szynobusami. Nie jest nam znane, 2eby pan
Kogut - tak broniqcy kolei, zrobil cokolwiek w
celu przywrocenia tych polqczeh.
Natomiast Janusz Dettlaff prawdopodobnie
zbyt stabo opieral sig wojew6dztwom Opols-
kiemu, Wielkopolskiemu i Podkarpackiemu przed
utworzeniem sp6tek samorzqdowych (zadne
jednak z tych wojew6dztw dotychczas sp6tki nie
utworzylo). Dlatego po Dettlaffie, pelni4cym
funkcjq prezesa PKP PRzostal Henryk Szklarski -
zdecydowany przeciwnik regionalizacji. W takiej
sytuacji nie nalezy sig dziwic, ze 3 lutego 2005
podpisano porozumienie z rzEdem, iz nie bgdq
tworzone nowe spolki samorzqdowe do
momentu... no wlaSnie, tu pojawiajqsiq niejasne
sformulowania. A ile jeszcze mogq czeka6
pasazerowie na lepszych od PKP przewo2nikow?

Wracaia [o zimie
7 lutego 2005 roku wprowadzono pierwsze
powazne korekty rozkladu jazdy 200412005.
Wyglqda na to,2e jak zwykle kolej postraszyta,
tym razem nawet skasowala na dwa miesi4ce
wiele pociqg6w ale wkr6tce cofngla najbardziej



skandaliczne decyle. Dwa kroki do tylu ijeden do
przodu to ulubiony taniec PKP. Wracajq pociqgi
na zawieszonych w zeszlym roku liniach: Leszno
- Glog6w (do lutego kursowaly tam autobusy)
Brodnica - Dlaldowo, Kwidzyn - Malbork,
Krotoszyn - Ole6nica. Zwiqkszy siq tak2e liczba
pociqg6w min. na nastgpujqcych trasach:
Bialystok -.Suwalki, Skarzysko Kamienna -

Ostrowiec Swiqtokrzyski, Wroclaw - Jelcz,
Krosno - Jaslo. Dzialania Centrum Zr6wnowa2o-
nego Transpo rlu pzy czynily siq do u ruchom ien ia
kolejnych dw6ch pociqg6w na trasie Tomasz6w
Mazowiecki - Opoczno oraz do przywr6cenia
pociqg6w Legionowo - Warszawa i Warszawa-
Legionowo w godzinach szczytu. Najwigkszy
sukces odnotowalo Wojew6dztwo Opolskie,
gdzie od 7 lutego po 5 latach przerwy
reaktywowano linig Nysa-Brzeg - kursujq tam
obecnie 4 pociqgi dziennie.

Zamiast pociAgdw tramwaie
Rozwija siq idea promowana przez 096lnopolskie
Stowarzyszenie Samorzqd6w na rzecz Kole
Lokalnych przekwalifikowania lokalnych linii
kolejowych na linie tramwajowe. Absurdem jest
sytuacja kiedy te same wymagania techniczne co
superszybkie pociqgi muszq spelnia6 lokalne
kolejki nie osiqgajqce czqsto prgdkoSci nawet 60
km/h. Traktowanie ich jak linii tramwajowych spo-
wodowaloby znaczne oszczgdno6ci, tak w wy-
posazeniu taboru, jak i w eksploatacji. Tramwaje
nie potrzebujq sterowania ruchem, motorniczy
jedzie"nawzrok", nie jest potrzebny konduktor do
dawania sygnatu odjazdu, nie sq tez potzebne
liczne, kosztowne systemy kolejowe.

Pierwsz4 liniq kolejowo - tramwajowq ma szansQ
zosta6 linia do Bialowiezy. W tej sprawie 7 lutego
spotkali sig w Warszawie przedstawiciele Ogolno-
polskiego Stowarzyszenia Samorzqdow na rzecz
Kolei Lokalnych, Polskich Linii Kolejowych oraz
Starostwa Powiatowego z Hajn6wki, kt6re od
kilku lat stara sig przejE6 linig,

Jeszcze iedna koleika utatowana?
Wkr6tce zniknie rdza na torach Mlawskiej Kolei
Dojazdowej. Po kilku latach bezruchu w tym roku
pojedzie pierwszy pociqg towarowy. Operatorem

bgdzie Stowarzyszenie Kolejowych Przewo-
z6w Lokalnych zKalisza, kt6re jest najwigk-
szym przewoZnikiem wqskotorowym w Polsce
i  obecnie jedynym dzia la jqcym przewo2-

nikiem pasazerskim niezaleznym od PKP. Do
te j  pory p. rowadzi  ptzewozy na 5 kole jkach:
Kaliskiej, Smigielskiej, KroSniewickiej, Przewor-
sk ie j  i  Na lgczowsk ie j  .  Na  w igkszoSc i  z  n i ch
dominujq ptzewozy towarowe mozl iwe dzigk i
platformom transportowym, na ktorych przewozi
siq towarowe wagony normalnotorowe. Dzigki
t emu  k l i en t  moze  wysy la6  swo je  t adunk i  do
dowolnego punktu sieci PLK, rozliczaj4c siq z
j ednym p rzewozn i k i em i  n i e  mar tw iqc  s i q  o
przeladunek.  Ciekawostkq jest  uruchomienie
przewoz6w wagon6w bezpoSrednich w re la-
cjach: Turek - Jonkopings w Szwecji, czy Brze5c

Kujawski - Alma-Ata w Kazachstanie. Na wiqk-
szo6ci kolejek prowadzone s4takze przewozy
tu rys t yczne  w  sobo ty  i  n i edz ie le ,  a  na  ko le i
S migielskiej i KroSn iewickiej codzien ne calorocz-
ne przewozy pasazerskie. SKPL planuje w poro-
zumieniu z samorzqdami uruchamianie takze l inii
normalnotorowych.

W KRAKOWIE RIIWEREM
POD PRAD

A jednak da sig! W polskich warunkach, przy wykorzystaniu polskich
przepis6w. Od pewnego czasu w Krakowie mo2na zauwa2yc coraz
bardziej zaawansowane rozwiqzania inzynieryjne dla ruchu rowerowego.

Krak6w posiada wciqz niewielkq sie6 d169 i Sciezek rowerowych
najczgsciej niskiej jako6ci (lqcznie ok. 35 km), a tworzenie infrastruktury i
udogodniefr dla ruchu rowerowego przebiega ciqgle w Slirnaczym tempie.
Jednak mimo niewielkiej i lo6ci tras rowerowych, Krako''. '  jest miastem w
znacznym stopniu przyiaznym dla rowerow. Ponadto ,v latach 2003 -

2004 nastqpito przyspieszenie i uporzqdkowane zazqdzania nad
infrastrukturq rowerowq.

Jednym z ciekawszych rozwiqzan komunikac'.^ 'cn pzyjaznych dla
rower6w jest utworzenie, ju2w 1988 r strefy pieszc - 'orverowej w Scislym
centrum Krakowa, kt6ra obejmuje Rynek G'c,',^1 i ki lka ulic docho-
dzqcych do Rynku.

\Nraz z utworzeniem
strefy pieszo - rowe-
rowej w Rynku Gl6w-
nym i w otaczajqcych
go niekt6rych ulicach
dopuszczono ruch
rowerowy ,,pod prqd"
na ulicach jedno-
kierunkowych. Byty to -
i  sq jednak u l ice zam-
knigte d la ruchu samo-
chod6w, wigc dopusz-
czenie jazdy na rowe-
rze w obu k ierunkach
bylo stosunkowo pro-

Jaroslaw Prasol (tekst i zdiQcia)
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ste Pierwszymi takimi ulicami byly: Szewska, Slawkowska
orazi fragment Siennej. W 2001 roku wyznaczono ponadto
pas rowerowy .pod prqd" na calej dtugo6ci ul. Grodzkiej, a
tak2e wprowadzono mozliwo66 jazdy pod prqd w ul. Kano-
ntcze)

Rorvnrez w 2001 roku kolejne trzy jednokierunkowe ulice
,', ' /,Slna-. Brackq i Golebiq), przylegajqce bezpoSrednio do
Rynku Glownego przeksztalcono w ulice pieszo - rowerowe
z mozliwoSciq jazdy rowerem ,,pod pr4d". Niestety, pod
presjE mieszkaric6w i tzw. ,,kupc6w" obecny Prezydent
Krakowa przywrocit stan poprzedni.

Prawdziwym wyzwaniem jest jednak wyznaczanie Sciezek
rowerowych ,,pod prqd" (czyli kontrapas6w) na ulicach
jednokierunkowych z o96lnodostgpnym ruchem innych
pojazd6w. O tym, ze jestto niezwykletrudne zadanie mozna
siq przekonaC szukajqc (bezskutecznie) w polskich miastach
podobnych rozwiqzafi komunikacyjnych.
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Za wzorcowq i chyba najbardziej znanq SciezkQ rowerowE
,,pod prEd" uznaje siQ konirapas wytyczony na
jednokierunkowej ul. Kopernika w Krakowie. Zostal on
wyznaczony we wrzeSniu 2002 roku, na kilka dni przed
Europejskim Dniem bez Samochodu, po ponad 10 latach od
powstania pomyslu i batali i  o wprowadzenie go w zycie.
Sciezka prowadzi od ronda Mogilskiego przezul. Kopernika
do Westerplattei przez odcinek Plant do ul. Sw.Tomasza. Ma
1,2 km dlugoSci i od 1,5 do 2,0 m szerokoSci. Koszt budowy
wyniosl w 2002 r. 32 tys. zl. W praktyce Sciezka na ul.
Kopernika na odcinku od ronda Mogilskiego do ul.
Radziwiltowskiej jest wydzielona z jezdni bialq liniq, a na
wszystkich skrzyzowan iach wybudowano wysepki z 26llymi
stupkami (pylonami) oznakowanymi znakami nakazu C-9.

Ulica Kopernika pelni bardzo wa2nq funkcjq
w ukladzie drog rowerowych w Krakowie, l4czqc Scisle
centrum Krakowa z wschodnimi osiedlami i kierunkiem na
Nowq Hutg. Alternatywne ulice (r6wnolegle biegnqce do
ul. Kopernika) byly i sq bardzo niewygodne i niebezpieczne
dla rowerzyst6w.

Warto w tym miejscu wyraZnie zaznaczye, ze w porownaniu
do drogi rowerowej budowanej wzdlu2 chodnika, kontrapas
rowerowy ma trzy bardzo wa2ne zalety. Po pierwsze jest
wielokrotnie tahszy, gdyz nie buduje sig nowej nawierzchni,

dokohczenie ze str. 9
t r ' i  ,  . . : ,

g

:  - '

kolejowych polozonych w korytarzach europejskich. O
liniach polozonych poza korytarzami europejskimi nie pisze
siq wcale.  Do cel6w rozwojowych(! )  w dz iedzin ie
kolejnictwa zaliczono dalsze zmniejszenie dlugoSci ekspio-
atowanych linii kolejowychz19,4 do 16,5tys. km. W marcu
decylqrzqdu zwigkszono planowanqdo realizaqi do roku
2013 dlugo5d autostrad do 100% planowanej sieci, dodajqc
realizacjg odcink6w A2 i A4 do granicy wschodniej, dla
ktorych specjaliSci prognozujq minimalne wykorzystanie.
Opr6cz tego, dodano r6wnie absurdalnq pod wzglgdem
prognozowanego popytu drogg szybkiego ruchu Rzesz6w -
Lublin - Bialystok. Szczeg6low4 opinig CZT na temat
p r o j e k t u  S t r a t e g i i  m o 2 n a  z n a l e 2 6 ,  n a  s t r o n i e
www.fz.eco.pl/czt.
W rezultacie, jak przedstawia wykres zaczerpniqty z
Rzeczpospolitej (21.03.2005) Polska bgdzie wydawac na
drogi 24 razy wiqcej, niz na koleje, a w wartoSciach
bezwzglgdnych t rzykrotn ie wigcej ,  n i2 Niemcy(! ) .
Tymczasem w krajach zachodnich tendencja jest prze-

tylko wygospodarowuje przestrzei na istniej4cej jezdni.
Po drugie jest znacznie wygodniejszy dla rowezystow,
poniewaz umozliwia du2o szybszq jazdq, bez konie-
cznoSci ciqglego zwalniania na kazdej przecznicy i czqs-
tych zazwyczal kolili z pieszymi, czy nieprawidlowo
zaparkowanymi samochodami. Po trzecie jest bez-
pieczniejszy. By6 mo2e dla wielu jest to paradoks, ale fa-
chowcy wiedzq, ze rowerzysta poza jezdniq jest bardzo
czgsto niewidoczny dla kierowcow, zwlaszcza, gdy zdu2q
prqdkoSciq dojeZdZa do jezdni (znacznie wigksz4 niz
pieszy, na kt6rego pojawienie sig kierowca ma czas
zareagowac). Natomiast rowerzysta jadqcy jezdniq jest
bardzo dobrze widoczny dla kierowc6w poruszajqcych sig
zar6wno w tq samq stronq, jak i w przeciwnq. Dlatego
znakomita wigkszo66 wypadk6w z udzialem rowezyst6w,
dotyczytych, kt6zy je2d2qchodnikiem, a nie jezdniq.

W roku 2003 powstat kolejny pas rowerowy,,pod prqd" na
ul. Reymana, kt6ra wprawdzie jest niewielkq uliczkq o
malym znaczeniu z punktu widzenia ruchu rowerowego,
jednak znajduje siq w rejonie Bloh Krakowskich i pelni
funkcjg ruchu rekreacyjnego.

Aprocz ww. ulic, legalnie na rowerze mo2na je2dzi6,,pod
prqd" rowniez na fragmencie ul, Krupniczej i Dolnych
Mlyn6w czy ul. Bernardyriskiej (gdzie znajduje sig
wydzielona Sciezka rowerowa poza jezdniq). To tylko
niewielka czg9e z ogromnej liczby ulic jednokierunkowych
w Krakowie, kt6re czekajq na ,,otwarcie" dla rowerow w
obu kierunkach. W planach na najblizsze lata jest
utworzenie do 2006 r. kontrapasa w ul. t-obzowskiej.
Zostaljuzopracowany jego projekt iczeka na realizacjq.
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Z innych ciekawych rozwiqzah stosowanych w Krakowie
wa rto ws po m n ie6 o tzw. lqczn i ku rowe rowy m, czyli kr6tki m
odcinku wydzielonej drogi rowerowej, umozliwiajqcym
przejazd rowerem np. przez koniec ulicy ,,za5lepionej" dla
samochod6w.

W 2004 t., przy okazji budowy dodatkowego pasa dla
autobus6w w al. Krasifiskiego powstallqcznik rowerowy w
ul. Smolerisk, lqczqcy jqz ul. Dunin - W4sowicza . Zbudo-
wano przqazd rowerowy zsygnaliza$q6wietlnq przez al.
Krasifskiego i polqczono obie ulice. I chocia2lqcznik oraz
przejazd posiadal i nadal posiada wiele wad to jednak
zasluguje na wyr6znienie.

tl'twEsrYcJE w |I,|FRASTRUKIURh
Prognozowane roczne wydatki na infrastrukturg sieci TEN-T

w latach 2006-2010 w wybranych paistwach UE
K0reJe r drogl
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Czechy Litwa Polska Stowacja Wggry Austria Hiszpania Niemcy
Zr6dlo: Ten-lnwest, raport Unii Europejskiej, za: Rzeczpospolita

ciwna, czego najlepszym przykladem Hiszpania, a Polska
jest naj ba rdziej prod rogowym i antykolejowym krajem U n i i.
Oczywi6cie trudno nie zgodzic sig z opiniq, ze w por6w-
naniu z innymi krajami UE mamy bardzo niskiejjako6ci sie6
drogowq. Trudno jednak rownoczeSnie twierdzic, 2e stan
kolei jest znacz4co lepszy.
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Aleksander Buczvriski

JAK P0WINIEN WYGTADAC SToJAK NA R0WERY?
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Warunki takie spelnia np. stojak w ksztalcie
odwr6conej litery ,,U". Umo2liwia oparcie i
przypigcie co najmniej 2 rower6w dowolnego
typu - skladanych, rower6w miejskich z
koszykami, rower6w szosowych, g6rskich -
niezaleznie od rozmiaru ramy, szeroko5ci
opony czy ksztaftu kierownicy. Standardowe
wymiary to dlugoSd ok. 1m, wysokoS6 60 - 80
rury 5 -9 cm.

cm, Srednica #,$i*:*eeff # r=E+'-r+"9:r ;ifr*+gr:+ " 1'
Czqsto spotykany na naszych ulicach prymitywny model
stojaka, tzw.,,wynvi k6lka" albo,,lam i kolka", n ie umo2l iwia
przypigcia ramy. Sprawia to, ze rower bardzo latwo ukraS6,
pozostawiajqc w stojaku same kolo. Z drugiej strony, je5li
stojak umozliwia tylko przypigcie ramy, to trywialne staje
sig wyjgcie przedniego kola. Kto montuje takie stojaki, de
facto wspolpracuje ze zlodziejami, znakomicie uprasz-

Je6li potrzeba postawi6 wigcej stojak6w, zalecana jest
odleglo66 pomigdzy sqsiednimi stojakami rzqdu 1,0 - 'l ,5 m.

Mozliwe sq r6zne warianty tego rozwiqzania - np. stojaki
p6lkoliste, rombowate lub w ksztalcie odwr6conej litery,,V".
Warto pamigtac, 2e solidny, dobrze zaprojektowany stojak
mo2e te2 pelni6 inne funkcje, np. wygrodzenia
antysamochodowego.

#a* cg*fufrgc. Ei* E*F. g#+{q se#g#H F,f:1==:;:il:= '.:'.. .

czajqc im zabor cudzej
wlasnoSci. Ponadto w
przypadku np. silniejsze-
go wiatru ,,lamikolka", jak
sama nazwa wskazuje,
moze uszkodzic rower.
jego koto lub tylnq prze-
zutke.

lg* E# fu+-i;;:E#iet'i
Pojedynczy stojak umo2-
liwiajqcy przypigcie
dwoch - tzech rowerow
to wydatek od 100 do
300 zl. W wigkszoSci
przypadkow (sklepy,
punkty uslugowe, kawia-
rnie itp.) wystarcza jeden
- dwa takie stojaki.

*#a++ i*g:;,::':,, .

Nieistniejqce juz stojaki przy ul.
Broniewskiego w Warszawie.

producenci

Stojaki na krakowskim Rynku - proste i praktyczne.

Ten ksztaft (przed Atrium w al. Jana Pawla ll w Warszawie)
r6wnie2 spelnia swoje zadanie, cho6 lepiej by bylo, gdyby
ewentualny drugi chgtny do przypiqcia roweru nie musial
dqe2d2ae do stojaka potrawniku.

Oto znani  w Polsce sol idni
stojak6w rowerowych:

Bractwo Rowerowe z Radomia
(we wspolpracy z ZPHU "Majsterek"):
www. bractworowerowe.ats.pl/stojaki

DolnoSlqska Fundacja Ekorozwoju:
www.eko.org.pl/stojaki/

PKS Sluosk:
www. pks.s I u ps k. pl/stojaki. php

NORD Express sp.  z  o.o.
www.nordexpress.pl

PUCZYNSKI - mala architektura:
www.puczynski.pl
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Wojciech Szymalski

Ekofundusz dofinansowuje inwestycje w drogi rowerowe.
Dofinansowanie to moze by6 kierowane po zlozeniu
wniosku na dzialanie w ramach sektora l. Ochrona po-
wietrza. Jednym z priorytetow Ekofunduszu w tym
sektorze jest zmniejszenie emisji zanieczyszczef,
atmosfery z pojazdow samochodowych w miastach.
Zlo2enie wniosku poprzedza zaproszenie od fundacji,
o ktore wnioskodawca ubiega siq wypelniajqc ankietq
wniosku. Zasady dzialania Ekofunduszu, ankietg oraz

formularze wniosk6w mozna znale2e na stronie
internetowej: www.ekofundusz.org.pl. Informacji udzielita
Pani Malogorzata Netzel - koordynator projekt6w w
Ekofunduszu z sektora ochrony powietrza.

ZMIAIIY W CE]ITRUM ZR0WNI|WAZONEGI| TRANSPORTU
Milo nam poinformowa6, 2e w styrczniu b.r. do Centrum Zr6wnowa2onegoTransportu dolqczyli Stanislaw Biega
oraz Marek Szpirko, znani specjali6ci w zakresie transportu kolejowego, od kilku lat koordynujEcy pasa2erskie
przewozy kolejowe w wojew6dzhrvie opolskim. Warto zajrze6 do sieciowego rozkladu jazdy i por6wnac efekty
ich pracy (wysoka czgstotliwo66, kursy w takcie, w porach dogodnych dla pasa2er6w, a nie w nocy). Witamy w
ekipie CZT i2ycrymy no$rych sukces6w!

Krzysztof Rytel

dyrektor CZT,
spoleczny rzecznik
niezmotoryzowanych

Stanislaw Biega

dyrektor projektu
kolejowego

Aleksander Buczyriski Wojciech Szymalski Marek Szpirko

koordynator d/s dr6g analityk specjalista d/s kolei
rowerowych

oraz liczni wsp6lpracownicy i wolontariusze

wllfarszawie:
ul. Nowogrodzka4616
00-695Warszawa
tel/fax: 0-226217777
w0[olu:
ul. Damrota 10/7
45-064 Ooole
tel:0-77 4418081,2,3, w. 345

Stanislaw Biega

Wprowadzana oferta charakteryzowata sig wzrostem liczby
kursow w migdzyszczycie, rezygnacji z kurs6w w godzinach
skrajnych (przed 5-qrano i po 21-ej). Zmianom towarzyszyly
dokladne i powtarzane cyklicznie badania potok6w w
pociqgach, kt6re pozwalaty oceni6 wplyw zmian na liczbq
pasazer6w. Na takq skalq proces ten zostal wprowadzony
tylko w wojew6dztwie opolskim. Pierwszy rozl4ad 1azdy,
ktory systemowo podchodzit do oferty przewozowej zostal
wprowadzony w grudniu 2002r. Na takich l iniach jak Opole-
Nysa oferta zostala calkowicie przebudowana. Dla
przykladu pierwszy pociqg jadqcy z Nysy do Opola na 5.30,

dokoriczenie na str. 15

Koordynacja komunikacji kolejowej w Wojewodztwie Opolskim na zlecenie
Urzgd u Marszalkowskiego Wojewodztwa Opolskiego
Konsultacje spoteczne modernizacji linii kolejowej E - 59 (Wroclaw - Poznai) na
zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S A
Koncepcja tras rowerowych dla dzielnicy Warszawa - Ursus
Spoleczny Rzecznik Niezmotoryzowanych z dotacji Fundacji im.Batorego
Witryna internetowa Trasy Rowerowej Polski Egzotycznejzdotacji UNDp - GEF

L
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Krzysztof Rytel (tekst i zdigcia)

NajczqSciej takie przyktady
to kr6tkie odcinkiz nikqd do
nikqd. Nic zatem dziwnego,
ze nie sq atrakcyjne dla
rowezystow. Prawdziwy
ruch na drogach rowero-
vvych zaczyna sie, Sdy
powstaje cala sie6, albo
chociaz jej zalq2ek. Ale czy
nie jest to tylko teoria? Czy
w warunkach polskich
dobrze zaplanowana i wy-
konana s iec dr6g
rowerowych znajdzie
o d p o w i e d n i q  l i c z b g
uzytkownik6w, uzasadnia-
jqcq poniesione naktady?.
Sq ju2 miejsca, gdzie
mo2na sig przekonac, ze odpowied2 jesttwierdzqca.

Szkielety sieci rowerowych istniejq juz w Gdarisku i
Krakowie. W Warszawie trudno jeszcze m6wic o sieci, ale
w przypadku niekt6rych dzielnic juz tak. Najbardziej
zroweryzowanq dzielnicq jest Ursynow, a wla6ciwie jego
glgwna czg56, zabudowana osiedlami mieszkaniowymi -
uchodzqcymi na rynku nieruchomo6ci za',dobrq okolicf ',

Sp6jna sied dr6g rowerowych na Ursynowie, jest wynikiem
konsekwentnej realizacji prog ram u budowy infrasiru ktu ry

i lmn

wg: www.wir.most.org.pl, aktualizacja: Wojciech Szymatski
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zostal przesunigty na 7.32w Opolu, pojawilo sig nowe zapoczqtkowania tego trudnego procesu reor-
polqczenie o 10.36 z Nysy, ktorego nie bylo w podobnej ganizacji oferty kolei na OpolszczyZnie nale2y uzna6 j4
porze od kilkunastu lat, z Opola w drogg powrotnqzamiast za sukces. I to sukces wymierny, gdy2 potwierdzony
przed2l-qpojechat pociqg o '15.13 i pojawit sig pociqg z rosnqcymi wplywami z ruchu osobowego w kasach
Opola do Nysy o 13.05. Zakres zmian w ofercie byt biletowych.Oile wlatach2002-2004 spadekprzycho-
niespotykany na sieci PKP, gdzie zmiany zdq2aly w d6w w skali PKP PR wynosil ok. 6% rocznie (czyti ok.
jednym kierunku, zawieszaniaprzewoz6w. 13o/oprzezdwa lata), wwojewodztwie opolskim proces

w lipcu 2003 r. w ramach tzw. pranu naprawczesorKp H,lli'"ru1#"ffi,#f?'*:f#fiy;ifljTH1'"Xzawieszeniu ulegty tylko kursy w godzinach skrajnych, 
',r-iot^-"-"' '

przewo2qce nikte ilo6ci pasazer6w. W grudniu 2003 r. i 
'''"

lutym 2004 r. oferta zostala udoskonalona poptzez Najbardziej spektakularny wzrost przychod6w zanoto-
likwidacjg odstqpstw od cyklu na l inii E30 (Wroclaw - Opole wano w kasach miast-satelit Opola: w Zdzieszowicach (o
- Gliwice). Pojawily sig kursy szczytowe z Brzegu 1 26%), Lewinie Brzeskim (24o/o), Ozimku (20%), czyli
Kgdzierzyna do Opola, kt6re zapewnily w szczycie miastach polozonych na liniach, gdzie wprowadzono ruch
porannym kursy nawet co 30 minut. Liczba polqczeri cyklicznywszczyciecogodzing,pozaszczytemcodwie.
Opole -Kgdzierzyn osi4gnqla najwy2szy poziom w histori i, Jeszcze wigkszy wzrost przychod6w wystqpil na
mimo, ze pociqgi przestalykursowa6 o 21 , czy 23-ej, jaklo mniejszych siacla-ctr: w przeczy i1+ny i i_osiowie"'(g0%),
mialo miejsce przez dziesiqtki lat. R6wnolegle .opolskie OqOrowie (90%i orazOpotu ZacfrbOnim 1Ot Z"; na odcinku
PKP na wniosek samorzqdu i koordynatora bylo pionierem Brieg - Oiole. 

'podstawowe 
zmiany w ofercie na tej linii

we wprowadzaniu kursowania krotszych skladow, co polegalynawprowadzeniuzOpola f4qczehwdni sz(olne
wielokrotnie byto podawane jako o 11.50 i IS.ZO (od l l 2004 r.) ,przyklad zniechgcajqcy pasa- codziennie o 13.50. 18.46 (6d
zer6w do korzystania z kolei, z u- Xll 2003 r.), i 16.50 (od Xll 2Ci02
wagi na taKt, wystgpowania du- r.) , przy l ikwidacii kurs6w po 21_
zego tloku w godzinach szczylu. 

"i 
i  4.50. podobne zmianv

Jednak takie kroki prowadzily do 1 , wprowadzono w przeciwnym
ograniczania koszt6w prowa- ,  k ierunku,  gdzie zamiast  kursu

mencie tozpoczecia pracy Biura 96* Brzegu do Opola (na 7.39, 9.09,
Koordynacji Komunikacji Kolejo- 10.09) i w ciqgu dnia (na 13.09).
wej w Wojew6dztwie Opolskim .WT Przychody w kasach poza
100% pociqg6w zlo2onych z wQzlami wzrastaly takze dzigki

podw6jnym, na linii Nysa - Opole i l1:.:i]::]:ir!i:.:li:ll.i:r,.i:l:!* wygodne dla klient6w. JednakI  r q  i l r  i l r  t t y o o  -  v P v t s  |  : : r , :

KqdzierzynKo2le-Nysa-Kamie- X €XS; tJ nie tlumaczy to wzrostu przy-
niec wszystkie pociaqi zlo2one 1,i.',.,t.:t;;,1..:;t."1;.''::$ fi:.. chod6w na obszarze calego
byty przynajmniej z 4 wagonow :J ,, ' ia wojewodztwa'

dokoriczenie ze str. 2

ponad 90%. Na liniach spali- Glucholazy Zdroj, znacziego
nowych obok autobusu szynowego zakupionego przez ograniczenia oferty na l inii Kluczbork- Fosowskie, Zaw-a-
samorz4d, kursujq pociqgi tylko z dwoma wagonami. dzkie - Tarnowskie G6ry. Do-datkowo pogorszeniu ulegly
Pokazuje to tylko skalg zmian, jakie obok oferty niektore polqczenia na styku z innymi wojew6oztwami (nfi.
przewozowej , pzebyly przezte 3 lata koleje regionalne w zKluczborka w kierunku Poznania), kt6re zostaty zerwane
wojewodztwieopolskim. poza obszarem Opolszczyzny, co na pewno zmniejszalo

bhp. Obecnie praca przewozowa
z wykorzystani"r ,erpoio*-ert at:::g:..r.?os. 

pierwszy od piqciu tat pociEs Y#:ttril?"::*?Sr"ti,:"tft
dla pojedynczego EN57 wynosi ifl::""":^Y:f,i!;L?rfljr'""iu 

*,"" 
ripcu przewozow na rinii Nysa-

Powy2sze prace organizacyjne byry podejmowane 
przewozywdluzszychrelacjach'

przy niezmienionej pracy eksploatacyjnej w woje- Zmiana oferty przewozowej jest dzialaniem orga-
w6dztwie, kt6ra wynosila caly czas ok. 3,1 mln pockm nizacyjnym, kt6re nie wymaga 2adnych naklad6w
rocznie. Dodatkowo zmianom w ofercie towarzyszyly dwa inwestycyjnych na tabor czy infrastrukturg. Koszty,
negatywne, z punktu widzenia marketingu przewoz6w, kt6re ponioslo z tego tytuNu wojewodztwo opolskie
procesy. Po pierwsze trwajqca modernizacja linii E30 przez .3 lata wyniosly poni2ej 300 tys. zN (koszty Biura
powodowala narastajqce w okresie 2003-2004 r. Koordynacji Komunikacji Kolejowej).
op6znienia pociqg6w i zmiany rozkladu jazdy na czas Niezaleznie od prac nad ofert4 przewozowq i jej wdro_
zamknigc torowych (szczyt l iczby sp62nieh w paZdzierniku 2eniem, koordynator, prowadzil ni Oiezqco badania poto_
2004 r.). Dodatkowo na wielu l iniach wydluzyty siq czasy kow pasazersticn lt ietwencje), jak r6wniez konsulacje zjazdy pociqgow m'in. na odcinkach Nysa - Opole (o 8 przewoZnikiemnatematobielowst<tad6wiichwielkoSci.
minut), Kluczbork - Wrociaw, Opole - Czgstochowa.

Uporzqdkowanie oferty, dostosowanie jej tq do fff"'l]#:'f"ifiEl'H[?]"::'ffiSiliffiT#":lJI:
zmieniajqcych sig potrzeb komunikacyjnych ludnoSci (np. ponad 5 mln zl _ lqcznie i dotacjami do uig ustawowych
wzrost znaczenia przewozow fakultatywnych.) byty (bezdotacjisamorzqdowej). Dodatkowonale2ydoliczyido
operacjq pionierskq w Polsce w pasazerskim kolejowym, iego znaczne oszcigdnoSci w kosztach uruchamianych
ruchu regionalnym ijak do tej pory pozostajqcqwyjqtkiem poliqgOw, kt6re tylko w skalijednego roku wyniosly ponad
na s iec i  PKP. Jednak po dw6ch latach od bmtnzt ,akt6rewirozononast<utet ipracyeiura.
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Przemyslaw Dob roslawski

Rychlo zostanq rozpisane kolejne przetargi
na dostawg autobus6w gazowych dla Radomia, Rzeszowa.
Do zakupu znacznej liczby autobu-sow zasilanych gazem
ziemnym przymierza siq tez t6dzkie MPK. Z kolei w
Warszawie ocenq potencjalnego zastosowania autobus6w
gazo-wych w stolecznej komunikacji miejskiej plano-wano
przedstawi6 pod koniec 2004 roku. W praktyce okazalo sig,
ze dopiero w styczniu 2005 roku przyst4riono do zbierania
niezbgdnych informacji, wigc termin prezentacji wynik6w
badari i ewentualnego zakupu ,,gazowc6w" jest obecnie
trudny do przewidzenia.

Mimo to zauwazalnie wzroslo zainteresowanie kolejnych
producent6w coraz intensywniej rozwijajEcym sig rynkiem
autobus6w gazowych. Jeszcze p6l roku temu tylko jeden,
a obecnie juL trzech producent6w autobus6w CNG zamie-
rza oficjalnie walczy1 o polskiego klienta, t j. lr isbus, Jelcz
oraz Solaris.

To nie koniec. Na horyzoncie pojawili sig by6 moze nowi
gtacze. Wybrani przewoZnicy miejscy mieli sposobnoS6tm'a*

Autobus napqdzany sprq2onym gazem ziemnym lrisbus Agora GNV
testowany na warszawskiej linii autobusowei 150 Mariensztat - Szczgfliwice
(PD)

Solar isa,  MAN-a czy SOR-a;  by la wypo2yczana
przewo2nikom w celu lepszego zapoznania siq z pojazdem,
jak i ukrytymi w nim tech-nologiami. Testowaly go
przedsigbiorstwa komunikacj i  mie jsk ie j  z  Tarnowa,
Rzeszowa oraz,w ostatnim tygodniu stycznia, warszawskie
M iejskie Zaklady Autobusowe .

Autobus Agora GNV prezentuje sig interesujqco tak pod
wzglqdem stylistyki nadwozia, jak i oferowanych para-
metr6w technicznych. Mo2e jednorazowo przewie26 86
osob, czyli o 14 mniej niz odpowiednik napgdzany na rope.
Ograniczenie liczby przewozonych pasazer6w jest
oczywi6cie wynikiem dodatkowej masy, jak4 stanowiq
dachowe butle gazowe. Sercem pojazdu jest wloski silnik
IVECO CURSOR 8 CNG o mocy 200 kW, spetniaj4cy normy
emisji spalin EURO 4. Na niekorzys6 autobusu nalezy
oceni6 niskq jako56 zastosowanych komponent6w wngtrza
oraz samo wykoriczenie pojazdu, odstaj4ce od wielu
produktow konkurencji.

znany  w ie lu
e u r o p e j s k i m
przewo2-nikom

"(qr.iq1,. 7 "A!e_1 i
Paryza) nisko-
p o d l o g o w y
a u t o b u s
m i e j s k i
d l u g o S c i  1 2
m  e t r 6 w .  W
Polsce Agora
GNV; podobnie
j a k  g a z o w e
a u t o b u s y
J e l c z a ,

towania autobusu gazowego firmy
MAN oraz czeskiego producenta,
firmy SOR. MAN wypozyczyl do
test6w nisko-podtogowy autobus 1 5-
to metrowy MAN NL 313 CNG, a
czeska firma 12-to metrowy autobus
niskowej6ciowy SOR BN 12 Ekobus.
Zapowiada sie wigc ciekawa
rynkowa rywalizaqa.
j  t : r t : , : r r . . i l : i .  I i , : ; . . : I ' '  

' .

W ostatnim czasie migdzyna-
rodowy koncern lrisbus wprowadzil
do oferty na rynek polski autobus
lrisbus Agora GNV. Jest to dobrze

6 szt,
to"/" : I j :: j,! ;l: ::i l: :'iJ :l l+ i' i, i: i ?1 ii iti i +.!liii* [:: f; ;

przemysl  Niestety w wie lu ar tykutach

";;: prasowych (m.in. w Su.per Expresie.z
24 stycznia 2005 roku), w momencie
prezentacji autobusu Agora GNV w
Warszawie pojawily sig, m6wiqc
eufemistycznie - nie6cisto6ci, gdyz
okre6lono autobus lrisbusa mianem
pierwszego autobusu gazo-wego
pokazanego w Warszawie, jak iw og6le
w Polsce. OczywiScie nie jest to
prawda. Podobny pojazd firmy Jelczju2
we wrze6niu 2003 roku mogli oglqdac

lnowroclaw
9szt.
15"/"

Rzesz6w
12 szt.
20vo

kielczanie, a bami warszawiacy w lutym

i  - i r : ' ; : i , . i r : t r . : r  :

Biuletyn Centrum Zromowa2onego Transportu
Stowirzvszenie Zielone Mazofrsze

,ul. Nowogrodzka 46 lok. 6,
00 - 695 Warszawa.

; teVfax.: 0-22 6217'77'7
: zielone mazowsze@neostrada.pl
' wrrw.fz.eco.pVczt
redaktor naczelny: Krzysztof Rytel

, sekretarz redakacji: Wojciech Szymalski
. sklad: Lidia Glowacka, Krzysztof Ry4e1

Nie macamy material6w nie zam6wionych Redakcja zastrzega sobie prawo do
adjustacji tekst6w, dokonlvania sk6t6w oraz nadawania wlasnych tltul6w i
516dtttul6w

Przedruk materiatr6w publikowmych w ,.Zielonym Swietle" jest donolony
bezplatnie i bez ograniczeri pod warunkiem podania z6d1a
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Biuletyn Zielone Swiatlo jest bezplatny, rozsylany do os6b i insty'tucji, zwlaszcza samorz4dowych, :
zainteresowanych otEym]ryaniem biuletynu prosimy o kontakt Naklad 1500 egz Zdjpua: Marcin Hyla, :
Aleksander Buczyiski, Przemyslaw Dobroslawski, Jaroslaw Prasol, KrzysztofR]'tel, Wojciech S4malski i
MontyP)'thon
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