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Plaga rozkładów jazdy PKS-u przenosi się na kolej: na kolejnych liniach pociągi przestają
kursować w dni wolne od pracy

(tekst pochodzi z dwumiesięcznika „Z Biegiem Szyn”, nr 57, styczeń-luty 2012)
http://www.zbs.net.pl

Stacja kolejowa w Nysie (woj. opolskie) 25 grudnia całkowicie opustoszała. Tego dnia w Nysie
nie pojawił się żaden z 40 pociągów obsługujących to liczące 46 tys. mieszkańców miasto,
trzeci pod względem liczby ludności ośrodek województwa opolskiego. A wszystko w pełni
zgodnie z rozkładem. Organizujący przewozy kolejowe samorząd województwa opolskiego
zdecydował bowiem, że w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia na niezelektryfikowanych
liniach w regionie nie będą kursowały żadne pociągi. W efekcie 25 grudnia ruch całkowicie
zamarł na czterech trasach: Opole – Nysa, Opole – Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle – Nysa oraz
Nysa – Brzeg. Cała sytuacja powtórzy się już za kilka miesięcy – pociągi nie wyruszą na
niezelektryfikowane trasy Opolszczyzny również w przypadającą na 8 kwietnia niedzielę
wielkanocną.

Podobnie jak na Opolszczyźnie, 25 grudnia i 8 kwietnia to dni bez pociągów pasażerskich na
dolnośląskiej linii Jelenia Góra – Lwówek Śląski.

Wyłącznie w dni robocze pociągi kursują na dwóch liniach w województwie
warmińsko-mazurskim: Elbląg – Braniewo oraz Ełk – Olecko. Z Olecka ostatni pociąg odjeżdża
więc w piątek o godz. 17.16 – na następne połączenie trzeba czekać do poniedziałku do godz.
6.55. Na kolejnej linii w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn – Braniewo ruch pociągów
w weekendy został ograniczony do minimum – na pięć par pociągów, tylko jedna kursuje przez
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cały tydzień. W efekcie w soboty z Braniewa odjeżdża zaledwie jeden pociąg: o godz. 5.22.

Problem szczątkowej oferty w dni wolne od pracy od kilku już lat nasila się w komunikacji
autobusowej. Przykładowo z dworca PKS w Łosicach spośród 146 kursów przewidzianych w
rozkładzie, 93 nie wyruszają na trasę w weekendy. Do wielu miejscowości w soboty, niedziele,
a nawet przez całe wakacje, autobusy PKS w ogóle nie docierają. Na 140 odjazdów z dworca
PKS w Sierpcu, 86 nie jest realizowanych w weekendy.– Brak połączeń poza dniami roboczymi
prowadzi do wykluczania mieszkańców „Polski powiatowej” z dostępu do kultury, edukacji
pozaszkolnej oraz rynku pracy. To pogłębia polaryzację na bogate miasta i biedną prowincję –
mówi Michał Beim, ekspert ds. transportu miejskiego i regionalnego z Instytutu Sobieskiego. –
Pracodawcy coraz częściej stawiają wyśrubowane wymagania odnośnie elastyczności godzin
pracy, w tym również w weekendy. Oferta transportu publicznego powinna ten trend
uwzględniać.
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