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W nawi^zaniu do naszego spotkania z Panem Ministrem w dniu 20 stycznia br. na
rozmawialismy na temat transportu kolejowego w relacjach Cieszyn -

ktorym

Bielsko-Biala, Cieszyn

-

Zebrzydowice oraz Skoczow - Wista, ponizej przytaczamy Panu IMinistrowi okolicznosci i argumenty
swiadcz^ce na rzecz potrzeby podj^cia m.in. rewitalizacji linii kolejowej nr 190:
1.

Rejon Sl^ska Cieszynskiego jest drugim generatorem przyjazdow dziennych dIa miasta BieiskoBiala. Ruch kolejowy potrafilby roztadowac ruch samochodowy oraz przyspieszyc przemieszczanie
pasazerow.

2.

Linia 19C lezy na szlaku potnoc - poludnie, to jest na Paneuropejskim Korytarzu Transportowym
VI. Lezy Drzy linii AGTC (linia intermodalnego ruchu, nr 93).

3.

Zaplanowano remont linii nr 190 na odcinku Bielsko-Biata - Kalwaria Zebrzydowska. Nalezy wi^c
w y s t ^ i c z komplementarnym wnioskiem do Unii Europejskiej na remont torow i zakup nieduzych
pojazdow kolejowych do obstugi potqczenia Bielsko-Biala - Cieszyn.

4.

Linia 190 stanowi najlepsze po+^czenie Bielska z czesk^ sieciq kolejowy diatego po uruchomieniu
przewozow p o c i ^ i z Bielska powinny konczyc bieg na stacji Czeski Cieszyn, dajq^c pot^czenie z
Prag^ i po+udniem Europy.

5.

Komunikacja kotowa choc jezdzi cz^sto, jest niewydajna, rozktady jazdy s ^ cz^sto zmieniane,
a busy jezdz^ przeladowane.

6.

Mozliwosc tworzenia po^czeh weekendowych w relacjach Opawa - Ostrawa - Cieszyn - Goleszow
- Wista lub Frydek Mistek - Czeski Cieszyn - Cieszyn - Bielsko-Biata. Dzi^ki tym dzialaniom mozna
poprawic znacznie spojnosc komunikacyjnq regionu Sl^ska Cieszynskiego podzielonego sztucznie
przez granicQ polsko - czesk^.

7.

Jeszcze w rozkladzie jazdy 2012/2013 istnialo po^czenie kolejowe z Wisty do Gdyni przez
Bielsko. Obecnie jest to niemozliwe ze wzgl^du na nieprzejezdnosc odcinka Bielsko-Biala Skoczow.

8.

Zainteresowanie uzytkowaniem linii 190 przez PKP Cargo, Czeskie Drahy i Koleje Sl^skie
Spotka PKP Cargo na spotkaniach organizowanych w Urz^dzie Miasta Skoczow wyrazita ch^c
eksploatacji linii kolejowej 157 oraz 190 w regularnym ruchu towarowym mi^dzynarodowym, lecz
uzaleznita jq od pr^dkosci szlakowej. Przedstawiciele firmy powiedzieli, iz najnizsza pr^dkosc z

jakq mogliby eksploatowac ten szlak to pr^dkosc 60km/h. Inni przewoznicy kolejowi tacy jak
Koleje Sli^skie oraz Ceske Drahy wyrazili ten sam postulat.
9.

Linia 190 jest najlepszym i najszybszym zabezpieczeniem dIa linii 93
Kazda linia kolejowa kategorii Ten-T musi posiadac zabezpieczenie na czas nieprzejezdnosci.
Tymczasem linia 93, relacji Zebrzydowice - Czechowice-Dziedzice - Katowice, ktora przebiega
w europejskim korytarzu E 65, na odcinku Zebrzydowice - Czechowice nie posiada linii
zabezpieczajqcej. W przypadku wypadkow, ktore w przesztosci mialy miejsce (wypadek na stacji
Zebrzydowice - wykolejone cysterny, wypadek na stacji Chybie - wykolejony pociqg IC),
wszystkie pociqgi kategorii IC, EC, EX jezdzily po linii 190, omijajqc miejsce zdarzenia.

10. Zaplanowano remont linii 157 oraz 191 (Katowice) Chybie - Wista i obie linie majq wspolny
odcinek Skoczow - Goleszow. Zostajq wi^c do remontu tyiko odcinki linii 190 A - Cieszyn Goleszow i C - Skoczow - Bielsko. Ze wzgl^du na dziatajqcy z Cieszynie Uniwersytet Slqski, nalezy
skomunikowac to miasto z Katowicami, czy tez z Krakowem przez Bielsko-Biatq.
11. Uruchomienie liniq 190 towarowych przewozow mi^dzynarodowych doprowadziloby do obnizenia
przestoju pociqgow na innych przejsciach granicznych.
Na zachodnim kohcu linii 190 znajduje SIQ przejscie graniczne Cieszyn - Czeski Cieszyn. Aktualnie
przejazd pociqgow towarowych w ruchu mi^dzynarodowym odbywa si^ na innych liniach przez
przejscia Zebrzydowice - Petrovice u Karwiny oraz Chatupki - Bohumin. Na przejsciu
Zebrzydowice / Petrovice czas oczekiwania na przejazd wynosi minimum 6h, zas w na przejsciu
Chatupki / Bohumin czas ten wynosi mi^dzy 8 a 30h. Przejscie graniczne Cieszyn / Czeski
Cieszyn odprawia pociqgi tyIko z kierunku Zebrzydowice bez straty w postojach.
12. Podczas remontu planowego w roku 2018 na linii 93 zostanie czasowo wytqczony jeden tor (linia
93 jest dwutorowa). Wtedy dojdzie do przeciqzenia ruchu po jednym torze (sktady EX, EC,
towarowe oraz maszyny torowe b^dq jezdzic tyIko po jednym torze). Takie dziatanie przyczyni siQ
do maksymalnego zakorkowania stacji lezqcej na tej linii oraz wydtuzenia przejazdu pociqgow
towarowych. Alternatywc^ do roztadowania ruchu bytoby przekierowanie ruchu na lini^ 190.
13. Linia 190 zostata wpisana w planie transportowym miasta Bielska-Biatej jako szlak komunikacji
z zachodem Europy, zas starostwo powiatowe w Cieszynie wpisalo liniQ 190 jako trzon
komunikacji w regionie. Dodam, ze miasta Cieszyn i Skoczow sq drugim co do wielkosci
generatorem dziennych przyjazdow do Bielska-Bialej.
14. Po remoncie linii 190 do pr^dkosci 80km/h przejazd na tej linii wynosilby 40 minut miedzy
stacjami Cieszyn a Bielsko-Biata. Przejazd samochodem osobowym z wykorzystaniem drogi
ekspresowej SI w godzinie szczytu komunikacyjnego to 1.2h Qadqc zgodnie z przepisami ruchu
drogowego).
15.

Remont linii 190 na przedmiotowym odcinku doprowadzi do:
- zwi^kszenia dost^pnosci turystycznej;
• przyczynienia si^ do lepszego postrzegania Podbeskidzia przez inwestorow;
• zwiQkszenia dostQpnosci do edukacji mtodziezy z matych miejscowosci czy wsi potozonych
przy trasie kolejowej (Goleszow, Bazanowice, Skoczow Btadnice, Pogorze, Jaworze);
• spadku bezrobocia.

16. Miasto Cieszyn oraz Bielsko-Biata sq miastami zakorkowanymi. W Cieszynie aby zmiescic ilosc
samochodow przyjezdzajqcych zaw^za siQ pasy drogowe i w tych miejscach umieszcza si^
parkingi dIa samochodow (np. ul. 3-go Maja). Rozwini^cie kolejowego transportu osobowego
przyczyni si^ do zmniejszenia ilosci samochodow w miastach a takze ograniczenia smogu
i zanieczyszczen powietrza.
17. Co jakis czas podawany jest argument, ze linia 190 bedzie niekonkurencyjna dIa drogi S I . Droga
ekspresowa SI nie przechodzi przez wsie i skupiska zamieszkania, przez ktore przebiega linia
190. Poza tym mozliwosc wjechania na drog^ ekspresowq jest tyIko w Skoczowie i Cieszynie.
Mieszkancy Goleszowa, Bazanowic, Pogorza, Grodzca Slqskiego, Btadnic posiadajq zas przystanki
kolejowe. Wiele osob z tych miejscowosci ma utrudniony dojazd do szkot i zaktadow pracy.

18. Postuluje 5\q wykonanie remontu czqstkowego przed remontem z funduszy unijnych, ktory
wedlug naszych informacji w wi^kszosci przypadkow bedzie polegac na wymianie punktowej
podkladdw (okoto 3 tys. szt. dIa odcinka Goleszow-Skoczow). Proponuje si^ podbicie podbijarkq
torowci odcinkow torow, odchwaszczenie torow a takze wykonanie prawidtowo dzialajqcego
odwodnienia. Po wykonaniu takiego remontu bytaby mozliwosc eksploatacji szlaku z pr^dkosciq
60km/h dIa sktadow towarowych oraz 70km/h dIa sktadow osobowych o masie sktadu o 60t
(SN82). Taki zabieg pozwoli na generowanie dochodu z linii.
19. PKP Cargo zrezygnowato z eksploatacji przejscia kolejowego Zwardoh / Skalite (Stowacja) ze
wzgl^du na zte parametry ruchu. Mozliwy jest tarn tyIko ruch lokomotyw o uktadzie BoBo+BoBo
(np. ET41). Jest to podyktowane warunkami gorskimi. Wspomniane lokomotywy ciqgnq tyIko po
10 wagonow przez przet^cz zwardonskq. Korzystanie z linii 190 oraz 157 datoby mozliwosc
przyspieszenia przejazdu towarow w korytarzu potnoc-potudnie.
20. Linia 190 jest projektowana na pr^dkosc 80km/h zas linia 93 bedzie przebudowywana na
pr^dkosc 160km/h, a po zatozeniu systemu ECTS bedzie SIQ niq mozna poruszac 200km/h.
21.

Po dostosowaniu linii 93 do pr^dkosci 160km/h zostanie zmniejszona ilosc taboru poruszajqcego
si^ po tej linii, gdyz pojazdy z poruszajqce siQ z tq pr^dkosciq potrzebujq minimum 3 bloki
w blokadzie SBL na wyhamowanie sktadu. Teraz przy aktualnej pr^dkosci, ktora wynosi okoto
lOOkm/h ruch odbywa SIQ Z hamowaniem na 1 blok SBL, co potrafi zwi^kszyc ilosc sktadow
w ruchu na linii.

22. Sktady PKP Cargo i innych operatorow towarowych, korzystajqc z linii 190, nie musiatyby
wykonywac tzw. zmiany czota sktadu, ktore to ma miejsce teraz, jezdzqc liniq 93 oraz 90 do
przejscia granicznego Cieszyn / Czeski Cieszyn.
23. Wedtug szacunkow wykonanych przez Dyrektora PKP PLK tHelmuta Klabisa w 2006 r. (dokument
do wgiqdu) koszt remontu linii kolejowej 157 oraz 190 to 150 min zt. (suma na dwie linie).

Biorqc powyzsze pod uwag^ a takze okolicznosci opisane w pismie do Marszatka Wojewodztwa
Slqskiego z dnia 15 stycznia br., ktorego koplQ Panu przekazano na w/w spotkaniu, zwracamy si^ do
Pana Ministra z prosbq o wsparcie staran samorzqdow Slqska Cieszynskiego i Bielska-Biatej o
rewitalizacje; przebiegajqcych przez ten region linii kolejowych w tym w szczegolnosci linii 190 i
ujQcie ich w odpowiednich programach finansowych na lata 2014 - 20120.
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