


Wprowadzenie
Szanowni Państwo,

Od wielu lat jestem zaangażowany w funkcjonowanie branży transportowej.

Obserwuję sytuację na naszej linii Tłuszcz – Ostrołęka, o czym staram się pisać na mojej stronie

internetowej „Stacja Wyszków – Serwis kolejowy”. 

Niniejsza publikacja to zbiór moich koncepcji i propozycji na usprawnienie transportu kolejowego

w Wyszkowie i linii Tłuszcz – Ostrołęka. Sporządzona została na podstawie własnych, kilkuletnich

obserwacji,  osobistych  podróży,  analiz  przewozów  kolejowych,  rozkładów  jazdy,  opinii  ludzi

i  możliwości  technicznych  linii.  Celem  publikacji  jest  zaprezentowanie  odbiorcy,  iż  można

uwydatnić  rolę  kolei  pasażerskiej  w  regionalnym  systemie  transportowym.  Kolej  w  Polsce

po  klęsce  sprzed  prawie  dwudziestu  lat  zaczyna  się  odradzać.  Rozwija  się  siatka  połączeń

dalekobieżnych,  powstają  koleje  aglomeracyjne  w  największych  miastach,  prowadzone

są inwestycje na torach i poprawia się standard podróży w połączeniach regionalnych za sprawą

nowego  lub  modernizowanego  taboru.  Są  niestety  miejsca,  w  których  nie  jest  to  właściwie

zorganizowane. Nawet uważam, że powielane są te same, niezmienne schematy z końca lat 90.

kompletnie niedopasowane do wymagań pasażerów w obecnych czasach. Takim przykładem jest

organizacja  przewozów na  linii  Tłuszcz  –  Ostrołęka  i  podejście  do  dwóch największych miast

na  linii:  Wyszkowa  i  Ostrołęki.  Skutkuje  to  uruchamianiem  pociągów  o  niskim  zapełnieniu

lub dostosowanych do pracowników przewoźnika. Każdy z nas przecież, w obecnym systemie jako

podatnik  dokłada  się  do  przewozów  kolejowych,  więc  warto  stworzyć  warunki  umożliwiające

lepszą dostępność tego środka transportu. Czy pieniądze z kasy samorządowej, z naszych podatków

muszą iść na przewozy, które wyglądają, jak jawny śmiech prosto w twarz każdemu mieszkańcowi

miejscowości przy linii z Tłuszcza do Ostrołęki?

Publikację  starałem się  sporządzić  tak,  by przekazywane w niej  tematy  z  dziedziny kolei  były

zrozumiałe dla zwykłego czytelnika,  zachowując formę odpowiednią dla osób zaawansowanych

w tematyce. Rozdziały poświęcone konkretnym rozwiązaniom, jakie przekazuję, dedykuję przede

wszystkim osobom odpowiedzialnym za  organizowanie  kolei  w regionie  oraz  samorządowcom

lokalnym  i  wojewódzkim.  Tekst  dedykuję  również  osobom  zainteresowanym  transportem,

a w szczególności społeczności Wyszkowa, by uświadomić ją, na jakiej pozycji stanęliśmy koleją

na  tle  innych  miast  i  że  można  to  usprawnić  wbrew  wszechobecnych  twierdzeniach

o  „niedasizmie”.  Prawdopodobnie  nikt  w  ciągu  ostatnich  kilkunastu  lat  nie  podjął  się  tematu

przewozów na naszej  linii  kolejowej  i  nie  pokazał  poprzez  konkretne  rozwiązania,  że sprawne

i  bezpośrednie  połączenia  kolejowe  do  Wyszkowa czy  Ostrołęki  to  marzenia  o  podróżowaniu,

na jakie od lat czekają ludzie.



Wyszków, możliwości i sytuacja na linii Tłuszcz – Ostrołęka
Wyszków, miasto w województwie mazowieckim. Według danych z 31 grudnia  2016 r.

na pobyt stały i czasowy zameldowanych jest prawie 27 tys. osób. 

Jedyna miejscowość na linii kolejowej Tłuszcz – Ostrołęka, w której zlokalizowane są dwa miejsca

zatrzymania pociągów pasażerskich: Stacja w Wyszkowie i położony po drugiej stronie rzeki Bug –

przystanek Rybienko. Historycznie Wyszków ma większe szczęście niż Ostrołęka za sprawą stacji

zlokalizowanej praktycznie w centrum miasta. Pisano już o tym w pierwszych dniach po otwarciu

linii  w 1897 r.  Zabór  rosyjski  i  carska  strategia  budowania  linii  kolejowych  w celach  innych,

niż  przewóz  osób  i  szybki  przeładunek  towarów,  tak  jak  po  stronie  pruskiej  doprowadziła

w wielu miejscowościach do otaczania ich szlakami kolejowymi oraz budowania stacji oddalonych

o  kilka  kilometrów  od  centrów  miast.  Przykładem takim jest  Ostrołęka,  Ostrów  Mazowiecka,

Zambrów, czy nawet Augustów. Podział gęstości linii kolejowych polski wschodniej i zachodniej

po wojnie praktycznie nie został  scalony, co później przełożyło się na sytuację kolejową polski

wschodniej po przemianach ustrojowych i gospodarczych. Sieć linii kolejowych można porównać

do  drzewa.  Tam,  gdzie  więcej  gałęzi  (szlaków  kolejowych)  mamy  więcej  liści,  które  można

porównać  do  dostępności  kolei  (stacja,  przystanek,  rampy  przeładunkowe).  Uruchomienie  linii

kolejowej przez Wyszków doprowadziło do szybkiego wzrostu znaczenia miasta i odzyskania praw

miejskich w 1919 r. Rozpoczęto budowę zakładów przemysłowych oraz nastąpił znaczny wzrost

ludności.  Przed  wybudowaniem drogi  żelaznej  Wyszków miał  mniejsze  znaczenie  niż  Pułtusk.

Dzisiaj  można porównać te  dwa miasta,  efekty  rozwoju transportu szynowego na  ich  obszarze

i wyobrazić sobie, jak wyglądałby Wyszków bez tego środka transportu.

Więc czy godnym jest by coś, co doprowadziło miasto do takiego rozwoju w czasach innowacji

i  inwestycji  kolejowych  dalej  trzymało  się  połączeń  rodem  z  lat  70.  i  działało  na  przekór

wymaganiom  podróżnych?  W  tym  roku  linia  kolejowa  nr  29  Tłuszcz  –  Ostrołęka  obchodzi

120. rocznicę otwarcia. Uważam, że jest to dobry czas, by zaryzykować, próbując nowych, bądź

odświeżonych rozwiązań z przeszłości i spróbować przyłączyć linię do grona relacji cieszących się

dobrą frekwencją.

Na początek pokrótce o możliwościach technicznych części pasażerskiej stacji Wyszków.

Stacja kolejowa została przystosowana do przyjmowania pociągów kończących i rozpoczynających

bieg  głównie  z  Warszawy.  Oprócz  dwóch peronów z  jednym torem dodatkowym między nimi

znajdziemy dwa długie tory postojowe (nr 3 i 11), na które zmieścić się mogą nawet potrójne składy

jednostek  elektrycznych.  Oczywiście,  można  by  i  odstawić  tutaj  kolejny  skład  pasażerski



np. Warszawa — Wyszków na torze między peronami bądź za nimi, ale wtedy tracimy możliwość

mijanki  pociągów  przykładowo  z  i  do  Ostrołęki.  Jest  też  krótki  tor  boczny  2a,  zakończony

tuż przy dawnej budce dróżnika, na który bezproblemowo mógłby zmieścić się wagon motorowy.

Z jakim problemem ruchowym boryka się stacja w Wyszkowie wg moich ostatnich obserwacji?

Obecnie  czynne  są  tylko  dwa  z  trzech  torów  dla  pociągów  towarowych.  Wszystkie

są zelektryfikowane. Ostatnie transporty materiałów pod budowę drogi do Ostrowi Mazowieckiej

zajmują obydwa czynne tory, a nawet i jeden tor postojowy. Sytuacja powtarza się zawsze przy

każdych transportach pod rampę w Wyszkowie.  Skutkuje to częstym wpuszczaniem na mijankę

przelotowych  pociągów  towarowych  po  torze  głównym  i  kierowaniem  pociągów  osobowych

nieplanowo  na  tor  między  peronami.  Dlatego  trzeba  jak  najszybciej  wyremontować

zelektryfikowany tor nr 6, zamknięty od prawie dwudziestu lat, by składy wagonów na rozładunek

w Wyszkowie  nie  zajmowały  bocznego  toru  nr  3  za  peronem,  który  cechuje  się  możliwością

szybkiego odstawiana pociągów osobowych z Warszawy.

Jest to swego rodzaju prośba w kierunku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. które w planowanym

na rok 2019 remoncie stacji w Wyszkowie z zasłyszanych informacji zamierza ponownie okroić

stację i zlikwidować wspomniany tor nr 6.

Linia kolejowa Tłuszcz – Ostrołęka w ostatnich latach.

Sięgając do początków swojej działalności dokumentacyjnej około roku 2009, do tej pory nastąpiło

kilka pozytywnych zmian, które wpłynęły głównie na czas przejazdu. (Porównanie na poniższej

grafice). Nie zabrakło też negatywnych działań „optymalizacyjnych”.

Na plus: 

• Podniesienie prędkości rozkładowych praktycznie bez remontów w 2002 roku.

• Remont torów dla pociągów towarowych w Ostrołęce

Fot. 1: Tor postojowy nr 3 za peronem. Fot.  2: Pociąg Warszawa Wileńska - Wyszków w peronach,
2011.

Fot. 3: Skład na torze nr 11. Po prawej krótki tor 2a.



• Remont  pierwszych  6  km  linii  do  prędkości  100  km/h  oraz  przystanków  Jarzębia  Łąka  

i Grzegorzewo w 2012 roku.

• Remont kolejnych km linii (od km 6 do 10) wraz ze stacją Mostówka w 2013 r.

• Wymiany nawierzchni, montaż urządzeń na przejazdach kolejowych.

• Renowacje mostków i przepustów.

• Prace utrzymaniowe i podniesienie prędkości na szlaku Pasieki – Gierwaty (2015), 

Przetycz – Pasieki i Mostówka – Wyszków (2016)

• Kompleksowa modernizacja stacji Tłuszcz w ramach inwestycji Warszawa – Białystok.

Do działań negatywnych można zaliczyć:

• Oszczędności np. likwidacja stacji Dalekie i Gierwaty w 2009 r. co zmniejszyło przepustowość linii

i uniemożliwiło mijanki.  (Gierwaty otwarto ponownie w 2013 r.)

• Zamknięcie lokomotywowni PKP Cargo (2010) i wagonowni (2012) w Ostrołęce.

• Zniszczenie nieużywanych obiektów tj. hala lokomotyw spalinowych, punkt tankowania lokomotyw

w Ostrołęce.

• Skrócenie bądź usunięcie bocznic, dwóch niezelektryfikowanych torów bocznych, toru do huty szkła

i toru na plac przeładunkowy w Wyszkowie.

Zniszczone,  nieużywane  albo  pozamykane  obiekty  spokojnie  mogłyby  zostać  odsprzedane

któremuś  z  prywatnych  przewoźników  kolejowych,  robiąc  z  nich  pożytek,  zatrudniając  ludzi

i w efekcie podtrzymując rangę stacji w Ostrołęce poprzez funkcjonowanie zaplecza technicznego.

Jak wygląda to w praktyce? Fragmenty terenu lokomotywowni i wagonowni zostały przekazane

firmom transportowym i przeznaczone np. do magazynowania naczep.

Zamknięcie stacji Dalekie z powodów oszczędnościowych odbiło się czkawką w ostatnich latach.

Oprócz niemożliwej mijanki w środku 20-kilometrowego szlaku o najniższej prędkości (60 km/h)

względem reszty linii, powodującej 25-minutowy odstęp między wyprawianymi pociągami ostatnie

działania lokalnych kolekcjonerów złomu poskutkowały kradzieżą całych sekcji zasilania na dwóch

torach dodatkowych st.  Dalekie.  Na szczęście  w ostatnim czasie  mówi się  o  wznowieniu  tego

posterunku i sterowaniu mijanką ze stacji w Wyszkowie po jej remoncie planowanym na rok 2019.

Czas przejazdu na linii obecnie prezentuje się następująco:

Tłuszcz – Wyszków: 21 km w 23min

Wyszków – Ostrołęka: 54 km w 61min
Dodatkowo w kierunku do Warszawy

Tłuszcz – Warszawa Wileńska: 33 km w 40min

Tłuszcz – Warszawa Wschodnia: 40 km w 50min i 29min dla pociągów PKP IC



Jak połączenia bezpośrednie z Warszawą zyskały popularność?

Połączenia do stolicy już na początku były nieodłącznym elementem przewozów. Po otwarciu linii

kolejowej w 1897 r. w rozkładach jazdy pojawiły się pojedyncze pociągi z dworca Petersburskiego.

W czasach międzywojennych kursowały także pociągi w relacji Warszawa Wileńska – Wyszków,

a  czas  przejazdu  zależnie  od  kategorii  pociągu  wahał  się  w  granicach  80-110min.  Po  wojnie

w czasach postępującej  elektryfikacji  sieci  kolejowej  już  na  początku lat  50.  Tłuszcz  otrzymał

pociągi elektryczne, co zmieniło sposób organizacji przewozów w tym węźle. Przez następne lata

nie było praktycznie żadnych połączeń bezpośrednich w kierunku Wyszkowa. Prawdziwy przełom

nastąpił po elektryfikacji odcinka Tłuszcz – Wyszków w 1983 r. Pierwsze bezpośrednie połączenia

i  „elektryka”  na  osobowych  z  Tłuszcza  pojawiły  się  w  rozkładzie  jazdy  1984-85.

Czterocyfrowa numeracja pociągów oznaczała pociąg z Warszawy tak, jak w przypadku Warszawa

Wileńska – Tłuszcz i wyróżniała się na tle pięciocyfrowej numeracji na linii Tłuszcz – Ostrołęka.

Wzrost liczby połączeń bezpośrednich rozpoczął się od rozkładu 1985-86 po oddaniu elektryfikacji

na odcinku Wyszków — Ostrołęka.  Dość spora liczba połączeń utrzymywała się do roku 1992

z  czasem  przejazdu  około  75min  i  cogodzinną  częstotliwością  połączeń  z  rana  i  powrotnymi



wieczorem.  Niestety,  rosnące  zaniedbania  infrastruktury,  podwyżki  cen  biletów,  nieprzemyślane

rozkłady,  usuwanie  połączeń  bezpośrednich  oraz  brak  chęci  w  dostosowaniu  się  do  wymagań

pasażerów w dobie konkurencji  przewozowej poskutkował odejściem do tego środka transportu

i zignorowaniu „nierentownego” Wyszkowa i Ostrołęki przez samą kolej.

Dziś brak bezpośrednich pociągów do Warszawy Wileńskiej jest cofnięciem się o 40 lat do czasów

niezelektryfikowanej  linii  Tłuszcz  –  Ostrołęka,  a  zelektryfikowanej  Warszawa  –  Tłuszcz.

Elektryczne jednostki w tamtym okresie nie miały możliwości wjechania na taką linię,  podczas

gdy do Ostrołęki składy prowadziły wagony motorowe, parowozy czy lokomotywy spalinowe.

„Tłuszcz – Ostrołęka” to relacyjny relikt, na który nikt nie pójdzie.

Już w połowie lat 80. i początku 90. rozpoczęto

odchodzić od relacji „Tłuszcz – Ostrołęka” czy

„Tłuszcz – Wyszków”.  Bardziej  stanowiły one

kursy dodatkowe, uzupełniające obieg taboru. (I

tak  powinno  być  do  dziś).  Po  postępie

spowodowanym  elektryfikacją  linii  połączenia

w  takim  schemacie  stawały  się  archaiczne,

a  kolej  zaczęła  wychodzić  naprzeciw

wymaganiom  pasażerów,  mając  do  dyspozycji

pociągi  elektryczne,  które  w  większości

kursowały wprost do Warszawy.

W obecnych czasach przewozy na linii to takie

lata  70.  z  jednym  pociągiem  bezpośrednim

do  stolicy.  Nacisk  na  połączenia  bezpośrednie

przedstawiam  na  poniższej  grafice,  w  której  na  rozkładzie  zakreśliłem  odpowiednie  relacje.

Ostatnio spotykam coraz więcej osób, które rzadko lub wcale nie jeżdżą koleją i w swojej opinii

potwierdzają  wynik  mojego  ostatniego  badania,  gdzie  ponad  85% osób deklaruje  zniechęcenie

do połączeń przesiadkowych. Z własnego doświadczenia, gdybym zapytał przeciętnego mieszkańca

Wyszkowa i okolic w sprawie połączeń kolejowych, to każdy z osobna odpowiedziałby, że zależy

mu na  bezpośrednim pociągu.  Sam czasami  dostaję  zapytania  typu  „gdzie  mogę  dojechać  bez

przesiadki”. Nie potrafię zrozumieć, że nikt odpowiedzialny za kolej w naszym regionie usilnie nie

chce  zdać  sobie  z  tego  sprawy.  Gdyby  w  pozostałej  części  kraju  wprowadzono  rozwiązania

przesiadkowe, jak z Wyszkowa i Ostrołęki, to w ciągu trzech miesięcy prawdopodobnie można by

było zwinąć większość połączeń w Polsce i pożegnać się z pasażerami.



Pytanie 9 z ankiety „Stacja Wyszków – Serwis kolejowy” dot. połączeń Wyszków – Warszawa:

http://stacjawyszkow.kolej.org.pl/2017/04/01/podsumowanie-wynikow-ankiety-wyszkow-warszawa/

Ostatnie pomysły kolei: Bezpośrednie pociągi z Ostrołęki do Warszawy.

Po zakończonych remontach na  łącznicy  Zielonka –  Warszawa Rembertów znalazła  się  okazja

do przywrócenia pary pociągów z Ostrołęki do Warszawy Zachodniej. Kiedy sięgamy pamięcią

w  rozkład  jazdy  2009/2010  były  dwa  takie  pociągi  w  kierunku  Warszawy  o  5:59  i  16:23.

Patrzę na godziny przyjazdu do Warszawy i  kursu powrotnego,  zastanawiam się,  dla  kogo ten

pociąg jest  stworzony? Załóżmy,  że połączenie bezpośrednie zainteresowało osobę pracującą w

stolicy.  Jeśli  pracuje  w  godzinach  7-15,  to  połączenie  nie  pasuje  mu  z  rana,  gdyż  przyjeżdża

przykładowo na stację Warszawa Wschodnia o godzinie 7:08. Natomiast jeśli pracuje w godzinach

8-16, to pociąg pasuje mu z rana, ma czas na dojazd do miejsca pracy, ale powrotny kurs odjeżdża

o 15:51. Połączenie powrotne można dopasować w prosty sposób. Zamienić je kolejnością bądź

połączyć  z  następnym pociągiem Błonie  –  Tłuszcz,  który  na Zachodniej  jest  o  godzinie  16:16

i o 16:32 na Wschodniej. W efekcie taki pociąg będzie przyjeżdżał około 40min później niż obecny.

Drugim,  konkretniejszym  rozwiązaniem  dla  tego  pociągu  zająłem  się  w  kolejnym  dziale

z propozycjami dla pociągów bezpośrednich.

Pociąg Ostrołęka – Warszawa Wileńska uruchomiony pod koniec 2016 roku jest chyba najbardziej

kontrowersyjnym połączeniem pod względem sensu jego istnienia. Nigdy w historii bezpośrednich

połączeń do Warszawy na linii ostrołęckiej nie popełniono samobójstwa frekwencyjnego, jakim są

terminy kursowania. Pociąg w dni robocze jeździ jako Ostrołęka — Tłuszcz, a w soboty, niedziele

http://stacjawyszkow.kolej.org.pl/2017/04/01/podsumowanie-wynikow-ankiety-wyszkow-warszawa/


i  święta  jako  przedłużony  do  Warszawy  Wileńskiej.  Brak  także  połączenia  powrotnego.

Takie „nowe” rozwiązania świadczą o totalnej  ignorancji  i  oderwaniu od rzeczywistości  wobec

wymogów podróżnych,  szczególnie  tych  z  Wyszkowa.  Jaki  jest  powód tego,  by  pociąg  w dni

o  największych  potokach  podróżnych  jechał  mniej  dogodną  relacją,  niż  w  weekendy?

Jeśli  powyższe  dwa  pomysły  z  2016  r.  powstały  z  inicjatywy  Ostrołęckiej  Rady  Miasta,

to z Wyszkowskiego punktu widzenia nie są to trafione rozwiązania.

Po zapoznaniu z sytuacją przewozową czas na garść pomysłów.
Podstawowe wymagania ludzi i czynniki zniechęcające do korzystania z kolei na linii już mamy.

Więc co można spróbować zrobić? Zanim przejdę do rozwiązań, mam do przekazania wiadomość

od prezesa zarządu pewnych linii lotniczych, którego zaintrygował prowadzony przeze mnie temat.

W ten sposób odlecieliśmy na chwilę od kolei. Tutaj powinienem zakończyć ten dział, gdyż można

stwierdzić,  że  grafika  wyczerpała  temat  sposobu  na  sukces  w  sposób  łopatologiczny.

Kolej swoimi działaniami odstrzeliła właśnie te dwa silniki, które nierozłączne jak w samolocie,

napędzały stworzony w połowie lat osiemdziesiątych dogodny transport kolejowy do Wyszkowa.

Na chwilę obecną lecimy szybowcem, który powoli traci na prędkości. W momencie, kiedy ktoś

postanowi,  a  były  już  takie  zamiary:  zlikwidować,  bądź  ograniczyć  przewozy  pasażerskie

do minimum, wtedy będzie można stwierdzić, że szybowiec z naszych podatków rozbił się o beton.

Ten  rozdział  jest  po  to,  by  zapobiec  upadkowi  i  poprzez  proste  rozwiązania  pokazać  drogę

do umożliwienia ludziom odkrycia lepszej strony kolei, póki jeszcze jest szansa, gdyż  niebawem

uruchomiona zostanie obwodnica Marek i kolej zostanie postawiona w trudnejszej sytuacji.



Dążenie do jak najmniejszej liczby pociągów w relacji „Tłuszcz – Ostrołęka”

Oczywiście chodzi tutaj o realizowanie kursów w bezpośredniej relacji z Warszawy do Wyszkowa

czy  Ostrołęki.  Jak  wcześniej  wspominałem,  aktualnie  jesteśmy  zdegradowani  do  lat  70.

i  najwyższy  czas  wrócić  do  cywilizacji.  W  jaki  sposób  widzę  zmianę  organizacji  połączeń

kolejowych na linii Tłuszcz – Ostrołęka? Uważam, że można to zrobić na dwa sposoby:

1. Wariant małych kroków. Na początek należy zacząć od kilku połączeń o godzinach najbardziej

odpowiednich  dla  pasażerów,  by z  rana  przeważały  pociągi  do Warszawy,  a  po południu  i

wieczorem  z  Warszawy.  Jeśli  zainteresowanie  zacznie  wzrastać,  przy  kolejnych  zmianach

rozkładu należy stopniowo dodawać lub zamieniać kolejne pociągi Tłuszcz — Ostrołęka czy

Wyszków  na  bezpośrednie  połączenia.  Po  pierwsze,  w  ten  sposób  do  nowych  połączeń

przyjdzie  stała  grupa  zainteresowanych,  a  stopniowe  dodawanie  kolejnych  przy  rosnącym

zainteresowaniu ludzi do kolei  otworzy się na potencjalną grupę, która podróżuje w innych

godzinach.  Po  drugie,  stopniowe  reorganizowanie  połączeń  na  linii  Tłuszcz  –  Ostrołęka

usprawni zadanie ludziom odpowiedzialnym za projektowanie rozkładów i obiegów.

2. Najszybszy  sposób,  którego  osobiście  polecam  szczególnie  organizatorom  przewozów.

Wykonanie  od  zera  nowego  rozkładu  jazdy  dla  linii  Tłuszcz  —  Ostrołęka.  Nacisk  na

bezpośrednie pociągi kończące bieg w Wyszkowie i Ostrołęce oraz redukcja bezsensownych

pociągów w relacji Tłuszcz – Ostrołęka i Tłuszcz – Wyszków do minimum odpowiadającego

głównie  za  obiegi  taboru.  Jest  to  najszybsza  droga  wyjścia  z  lat  70.  do  jakich  nas

zdegradowano,  powrót  do  cywilizowanych  przewozów,  odpowiadających  wymogom

podróżnych  i  stanowiących  realną  alternatywę  dla  konkurencyjnych  środków  transportu.

Wariant ten oraz jego powodzenie zależy wyłącznie od chęci ludzi organizujących przewozy w

Kolejach Mazowieckich. 

Należy także załatać czterogodzinną lukę między ostatnimi pociągami w kier. Tłuszcza w weekendy

i zlikwidować kuriozalne, 40-minutowe oczekiwanie z ostatniego pociągu Ostrołęka — Tłuszcz,

zastępując je ostatnim połączeniem bezpośrednim do Warszawy z linii Tłuszcz — Ostrołęka.

Pierwsze  lata  realizowania  przewozów  przez  Koleje  Mazowieckie  były  dla  nas  ubogie

w połączenia. Ich liczba na linii była zbliżona np. do i tak dogodniejszych przewozów na Podlasiu.

Przynajmniej tam (prócz słabo położonej Hajnówki) wszystkie pociągi prowadzą do Białegostoku.

Sytuacja  z  roku  na  rok  zaczęła  się  poprawiać.  Poniższy  rozkład  jazdy  2010/11,  na  którym

zaznaczyłem bezpośrednie pociągi do Warszawy, jest dowodem, że takie rozwiązania w wykonaniu

Kolei Mazowieckich miały miejsce i można to powtórzyć w lepszej formie.



Pomysł zawiódł i pociągi woziły powietrze. Nikt o tym nie wiedział i nigdzie tego nie ogłaszano.

Pora, liczba i częstotliwość takich połączeń pozostawiała wiele do życzenia, lecz przede wszystkim

za klęskę głównie odpowiada oferta, lecz o tym w dalszej części.

Propozycje godzin. Na co zwrócić uwagę?

Proponowane  przeze  mnie  godziny  dla  pociągów  w  relacji  Wyszków  —  Warszawa  zostały

opracowane  na  bazie  własnych  analiz,  obserwacji,  konsultacji  społecznych  i  porównań  z

archiwalnymi i obecnymi rozkładami.

Godziny odjazdów ze stacji Wyszków dla pociągów bezpośrednich do st. Warszawa Wileńska:

5:10  6:15  7:30  13:10  14:40  16:15  18:20  21:00

Godziny odjazdów ze stacji Warszawa Wileńska dla pociągów bezpośrednich do st. Wyszków:

0:50  7:25  8:30  12:15  15:45  17:20  19:20  20:15

Przy projektowaniu rozkładu oprócz godzin, w jakich jest największe zainteresowanie przewozami

do stolicy,  należy pamiętać też porannych i  popołudniowych o pociągach dowożących uczniów

do wyszkowskich szkół, wybierając optymalne godziny odjazdów z Wyszkowa.

W niektórych  przypadkach  jak  zaobserwowałem,  trzeba  będzie  zmodyfikować  kilka  pociągów

kursujących na trasie Warszawa – Tłuszcz. Niektóre z powyższych pociągów należy przedłużyć

do Ostrołęki tak, jak praktykowano w latach 80-90 i z uwagi na ograniczone miejsce w Wyszkowie.



Chciałbym wrócić do tematu obecnie kursującej pary pociągu Ostrołęka – Warszawa Zachodnia.

Uważam, że godzinę odjazdu z Wyszkowa należy zmienić z 5:50, na około 6:15 i przetrasować do

stacji Warszawa Wileńska. Z własnych obserwacji podczas podróży tym pociągiem oraz wynikiem

mojej ankiety (pytanie 2), gdzie 2/3 osób preferuje stację Warszawa Wileńska, widzę, że większość

osób kupuje bilety i masowo przesiada się w Tłuszczu na pociąg właśnie do tej stacji. Na początek

zrezygnowałbym  z  połączeń  w  kierunku  linii  średnicowej.  Dlaczego  kładę  nacisk  na

zorganizowanie tego pociągu po godzinie szóstej, zamieszczam poniżej. Jest to pytanie trzecie z

mojej ankiety i tutaj 171 osób zagłosowało za pociągiem o tej porze.

http://stacjawyszkow.kolej.org.pl/2017/04/01/podsumowanie-wynikow-ankiety-wyszkow-warszawa/

Natomiast dla pociągu powrotnego proponuję odjazd o godzinie 15:45 ze st. Warszawa Wileńska.

Pociągi przyspieszone Wyszków – Warszawa Wileńska

Zainspirowany „legendą” z 1999 roku, przyspieszonym nr 7780 Wyszków – Warszawa Wileńska

oraz  opowieściami  znajomego  kolejarza  o  tym,  że  „ludzie  stali  na  stacji  początkowej”,

zainteresowałem się możliwością i wariantami przywrócenia takiego rozwiązania dla wybranych

pociągów w udoskonalonej  formie.  Jest  to  jedno z lepszych rozwiązań uatrakcyjniających czas

przejazdu,  które zachęciłoby do podróży koleją.  Według moich obliczeń można skrócić  podróż

Wyszków – Warszawa Wileńska z 65 do 53min, a nawet i krócej. Wołomin w godzinach szczytu

posiada  połączenia  do  Warszawy Wileńskiej,  kursujące  co  15  minut  z  bardzo  dobrym czasem

przejazdu. Dwukrotnie mniejszy od Wołomina Wyszków powinien mieć także sprawne i szybkie,

a  z  racji  większego  dystansu,  przyspieszone  połączenie  kolejowe  (na  wzór  pociągu  7780/81

z lat  1999-2000).  Zasługuje on tym, że jest  znacznie większy, niż  Tłuszcz,  Łochów czy gmina

Małkinia.  Tłuszcz  posiada  tyle  połączeń  dlatego,  że  jest  węzłem  i  posiada  lokomotywownię.

Wystarczy,  by  pociąg  nie  zatrzymywał  się  na  przystankach  między  Tłuszczem  a  Wołominem

(opcjonalnie + Wołomin Słoneczna) i Zielonką, jak prezentuję na poniższej grafice.

http://stacjawyszkow.kolej.org.pl/2017/04/01/podsumowanie-wynikow-ankiety-wyszkow-warszawa/


Na pociągach przyspieszonych skorzystają także mieszkańcy Tłuszcza i Wołomina.

Pociąg przyspieszony na odcinku Tłuszcz – Warszawa nie jest nowością. Istnieje pociąg nr 91750

Tłuszcz  –  Warszawa Wschodnia,  który  zatrzymuje  się  tylko  na  najważniejszych stacjach,  więc

sądzę, że nie jest niemożliwe zorganizowanie połączeń w podobny sposób.

Które z wcześniej proponowanych połączeń proponuję przyspieszyć?

Ostrołęka – Warszawa Wileńska, z Wyszkowa o godzinie 6:15

Wyszków (w dni robocze Ostrołęka) – Warszawa Wileńska, z Wyszkowa o godzinie 7:11

Warszawa Wileńska – Ostrołęka, z Warszawy o godzinie 15:45

Warszawa Wileńska – Wyszków (w dni robocze Ostrołęka), z Warszawy o godzinie 17:20

Dodatkowe korzyści ze zwiększonej częstotliwości pociągów Warszawa — Wyszków.

Jako  mieszkaniec  Wyszkowa  w  kwestii  przewozów  kolejowych  wyznaję  jak  każdy  zasadę

„im  mniej  przesiadek  w  Tłuszczu,  tym  lepiej”.  Dotyczy  to  oczywiście  pociągów  do  stolicy.

Przesiadki na kolei są rzeczą naturalną, ale nie między pociągami w tak krótkich relacjach.

Tłuszcz wg mnie jest stacją, na której mogę przesiąść się, ale w pociąg dalekobieżny. Obecnie jest

kilka  pociągów,  głównie  z  Tłuszcza,  które  są  w  miarę  skomunikowane  z  pociągami  Intercity

do  Białegostoku,  lecz  pozostawia  to  wiele  do  życzenia.  Więc  jeśli  stworzymy  dobry  rozkład

o zwiększonej częstotliwości Wyszków — Warszawa, zwiększy to zainteresowanie i  możliwość

przesiadki w pociąg do Białegostoku, Łodzi, Wrocławia czy Bielska-Białej, przez skrócony czas

oczekiwania  na tej  stacji.  Do Białegostoku z Wyszkowa podróżują  głównie studenci.  Zwracam

uwagę, że wariant podróży koleją przez Tłuszcz (160 km) jest krótszy i przebiega przez odcinki o

dobrym stanie infrastruktury, niż nieistniejący na chwilę obecną przez Ostrołękę i Łapy (165 km).



Podróżni z Wyszkowa a dni kursowania.

Patrząc  na  kolejowe  rozkłady  jazdy  Kolei  Mazowieckich  sprzed  kilku  lat,  gdzie  można  było

uświadczyć połączenia bezpośrednie z Wyszkowa w 2010-2011r., mniej więcej połowa pociągów

bezpośrednich kursowała tylko w dni robocze. Na przykładzie 335 osób w ankiecie sprawdziłem

preferencje  podróżnych.  Dodam,  że  pytania  miały  możliwość  wyboru  tylko  jednej  odpowiedzi,

więc  należy  wziąć  pod  uwagę,  że  176  osób  zadeklarowało  podróż  w  dni  robocze,  a  152

w weekendy. Reszta ankietowanych podróżuje zależnie od potrzeby. 

http://stacjawyszkow.kolej.org.pl/2017/04/01/podsumowanie-wynikow-ankiety-wyszkow-warszawa/

Chciałbym zwrócić uwagę, że pytanie ósme w tej ankiecie i preferencje podróżnych podważają całą

ideę  wspominanego  już  bezsensownego  połączenia  Ostrołęka  –  Warszawa  Wileńska

tylko w weekendy, które uruchomiono pod koniec 2016 r.

Nocne połączenie do ważnego Tłuszcza jest. Co z o wiele większym Wyszkowem?

Większość miejscowości w podobnym dystansie od stolicy posiada późnowieczorne bądź nocne

połączenie  kolejowe.  Oczywiste  jest,  że  nie  cieszą  się  one  dużą  frekwencją,  lecz  jest

to rekompensowane środkami z dochodowych połączeń dziennych, a dla grupy osób są to pociągi

ratunkowe, które nie pozwalają na nocowanie na peronie.

Ostatni autobus do Wyszkowa odjeżdża z dworca Wileńskiego o godzinie 22:30. 

Ostatnie kolejowe połączenie skomunikowane to dość wczesna godzina 21:22.

Co, jeśli ktoś kończy późno pracę, bądź przyjeżdża do stolicy późnym dalekobieżnym pociągiem?

Zmuszony jest albo wybrać autobus, o ile jest to w miarę wcześnie, albo mieć własny samochód,

albo skorzystać z poniższego absurdalnego połączenia.

http://stacjawyszkow.kolej.org.pl/2017/04/01/podsumowanie-wynikow-ankiety-wyszkow-warszawa/


Wyszków: 54 km od stolicy  w Europie,  27 tys.  w samym mieście,  a  Tłuszcz:  gmina wiejsko-

miejska z lokomotywownią. 54 km w 4h12min.

Pomijając, że pierwszy Tłuszcz – Wyszków jeździ tylko w dni robocze, to pytanie, jakie od razu

rzuca  się  na  myśl:  Kto  normalny  czekałby  trzy  godziny  w  środku  nocy  na  stacji  Tłuszcz?!

Ostatni pociąg ze stacji Warszawa Wileńska to: 

23:50 Warszawa Wileńska – Tłuszcz, kursuje codziennie.

0:50 Warszawa Wileńska – Tłuszcz, nocny, kursuje codziennie.

Obydwa te pociągi kończą bieg oczywiście w Tłuszczu. Jakim problemem jest, by ucywilizować

jeden  z  tych  pociągów,  z  moją  propozycją  w  kierunku  tego  o  0:50,  który  byłby  analogicznie

przed godziną drugą? Po kilku godzinach jechałby z powrotem jako poranny Wyszków – Warszawa

Wileńska przykładowo o 5:10.

Priorytety mijanek.

Ponieważ linia Tłuszcz – Ostrołęka jest jednotorowa, uważam, że należy dążyć do organizowania

krzyżowań  pociągów  pasażerskich  w  taki  sposób,  by  te  w  kierunku  Wyszkowa  i  Ostrołęki

na stacjach oczekiwały na pociąg z przeciwka. Pociągi w kierunku Tłuszcza i Warszawy powinny

mieć wyższy priorytet, czyli mieć gotowy przebieg na wprost, wymienić pasażerów i jechać dalej.

Na szczęście takie działania w większości mają miejsce. Przykładowo w lipcu pociąg z Warszawy

Zachodniej  na  stacji  Wyszków  zjeżdżał  na  bok  i  czekał  10min  na  pociąg  z  przeciwka.

Skróciło to czas przejazdu weekendowej Wileńskiej do minimum.



Oferta specjalna dla Wyszkowa i Ostrołęki

Jednym z czynników, jakie pogrążały kolej w ciągu ostatnich kilkunastu lat były podwyżki cen.

Zadziwiające,  że  zwykły  mieszkaniec  miasta  i  pasażer  kolei  musi  tłumaczyć  publicznemu

podmiotowi,  który  zatrudnia  przecież  ludzi  od  organizacji  ofert  i  promocji,  że  o  pewnym

i konkurencyjnym transportowo rejonie woj. mazowieckiego ktoś zapomniał, a rozwiązania poniżej

proponowane przeze mnie są tak proste, że wpadłby na nie chyba każdy, kto miał do czynienia

z koleją na linii Tłuszcz – Ostrołęka. Na początek przypomnijmy dwa najpopularniejsze połączenia

wraz z jego obecną ceną za bilet normalny:

Wyszków – Warszawa Wileńska 15,30zł

Ostrołęka – Warszawa Wileńska 24,50zł
Komentarzem, który często powtarzam w tej sprawie, jest:

„Dla Kolei Mazowieckich 0 osób jadących z Wyszkowa za 15,30zł jest bardziej opłacalne, niż 20

osób jadących za niecałe 10zł”. Natomiast po przedstawieniu cennika z kilometrami znajomemu

z innego województwa, odpowiedział na to:

„Cena paliwa za przejazd luksusowym samochodem w tych dystansach jest mniej więcej podobna”.

Chciałbym  też  zwrócić  uwagę  na  istotną  sprawę,  że  kolej  jako  jedyna  na  trasie  Wyszków  –

Warszawa  posiada  bilety  miesięczne.  Jeśli  weźmiemy  jego  cenę  i  podzielimy  przez  60

potencjalnych przejazdów (tam i powrót codziennie), koszt jednego przejazdu wyniesie:

306zł / 60 = 5,10zł
Oczywiście, jak w przypadku każdego biletu miesięcznego możemy jeździć w tym czasie dowolną

liczbę  razy.  Natomiast  o  wiele  mniejsza  jest  liczba  osób  podróżujących  koleją  codziennie,

dla  których  opłacalnych  jest  taki  bilet,  od  osób  o  zróżnicowanych  dniach  podróży.  Jeśli  ceny

biletów jednorazowych będą dalej za drogie średnio o 33%, na wielkie zainteresowanie koleją nie

będzie  co  liczyć.  Z  myślą  o  takich  podróżnych  należy  wprowadzić  nową ofertę  specjalną  dla

Wyszkowa  i  Ostrołęki.  Jest  to  możliwe,  czego  przykładem  są  oferty  np.  Radom  –  Pionki,

Warszawa – Płock czy  Warszawa – Otwock, gdzie    za 23 km zamiast 10,50zł, zapłacimy 4,40zł  !  

Czy  objęłoby  to  tylko  połączenia  bezpośrednie,  czy  wyłącznie  relacje  pozostawiam  do

przemyślenia. Jeśli bilety normalne na tej trasie byłyby niższe, znalazłaby się grupa podróżnych,

która  wybrałaby  pociąg  jako  wariant  dla  nich  wygodniejszy,  niż  pozostałe

śr. transportu, który posiada w miarę konkurencyjną cenę.



Co z pozostałymi posterunkami ruchu na linii?

Kończąc rozdział z metodami na poprawę kolei, nie zapominam także o sytuacji na pozostałych

przystankach  i  stacjach  przy  miejscowościach  na  linii.  Do  tej  pory  przystanki  takie,  jak

Grzegorzewo, Jarzębia Łąka czy stacja Mostówka w niektórych porach potrafią cieszyć się lepszą

frekwencją, niż stacja w Wyszkowie. Kiedy do pierwszego pociągu do Tłuszcza w Wyszkowie nie

wsiada  nikt,  tak  tam  zawsze  znajdą  się  pasażerowie.  Kolej  w  tym  miejscu  ma  lepsze

zainteresowanie  za  sprawą  pobliskiego  Tłuszcza.  Rozwiązania  dla  pociągów  z  Ostrołęki

do Warszawy polepszą także sytuację na stacjach Pasieki,  Przetycz, Dalekie oraz na przystanku

Goworowo po poprawieniu jego lokalizacji.  Miejsca do parkowania samochodów czy rowerów,

o których wspominałem przy Wyszkowie tam, gdzie istnieje potrzeba, przy pozostałych stacjach

na linii powinny być wprowadzone bądź poprawione.

Dodatkowe rzeczy, jakie można zrealizować na szczeblu lokalnym.

Zmienić lokalizację przystanku Goworowo.

Goworowo,  przedostatni  przystanek  przed

Ostrołęką jeszcze w latach 90. był stacją, na

której można było krzyżować pociągi. Teraz

przy  okazji  zapowiadanej  inwestycji

Mostówka – Ostrołęka wypadałoby rozważyć

możliwość  ułatwienia  dostępności  kolei

mieszkańcom  Goworowa  i  okolic  poprzez

jego  przesunięcie.  Obecna  lokalizacja

przystanku, którego otaczają pola i niewielka

ilość  zabudowań  wymusza  dla  większości

osób z Goworowa dojazd samochodem bądź

rowerem,  a  na  samym  przystanku  nie  ma

miejsca  do parkowania.  Miejscem na nowy

przystanek mogłoby być te obok wiaduktu nad drogą do Goworówka.

Uważam,  że  takie  rozwiązanie  będzie  bardziej  przychylne  mieszkańcom  większego  skupiska

ludności, jakim jest okoliczna wieś Goworowo.



Park&Ride na stacji w Wyszkowie

Parkuj  i  jedź,  jest  typem  parkingu  zlokalizowanego  w  pobliżu  stacji  lub  przystanków  i

przeznaczony  dla  osób  korzystających  z  transportu  zbiorowego  np.  P+R  Warszawa  Stadion,

zlokalizowany tuż pod głównym wejściem na dworzec.

Kiedy  wstępnie  omawiałem  sprawę  kolei  w  Wyszkowie  w  rozmowie  z  burmistrzem  miasta

Grzegorzem Nowosielskim,  zaproponowałem  mu  wybudowanie  na  stacji  parkingu  Park&Ride.

Parkingi tego typu zyskują na popularności i powstają z myślą o sprawnym miejscu do odstawienia

samochodu,  roweru  i  przesiadkę  do  pociągu  lub  autobusu.  Okazało  się,  że  dzięki  odkupieniu

terenów i budynku dworca od kolei, realizacja takiej inwestycji jest w planach i ma także za zadanie

odciążyć parkingi na terenie miasta. Jak będzie wyglądać nowy parking i zagospodarowanie terenu

dworca autobusowego i kolejowego, dowiemy się w przyszłości. Przy projektowaniu tego terenu,

zachowałbym  stary  budynek  dworca,  pozbył  się  na  cele  parkingu  szpetnych  pawilonów

go otaczających, budując obok nowy obiekt handlowo-usługowy. Parking powinien pozwalać na

sprawne przejście na perony kolejowe i dworzec autobusowy.

Aktualnie  do dyspozycji  są  zbudowane niedawno temu miejsca parkingowe wzdłuż ul.  Okrzei.

Ich  zajętość  widać  głównie  w  dni  robocze  i  używane  są  także  przez  podróżujących  koleją.

Tam, gdzie kolej działa poprawnie, co widać m.in. na odcinku Małkinia – Wołomin na przystankach

położonych w niewielkich miejscowościach częste jest, że parkuje się tam rowery i samochody.



Zakończenie
Przedstawione powyższe rozwiązania po przeanalizowaniu i wprowadzeniu w mojej opinii powinny

odnieść  skutek  i  przyczynić  się  do  zwiększenia  znaczenia  kolei  na  linii  Tłuszcz  –  Ostrołęka.

Chciałbym  podziękować  za  zainteresowanie  się  sprawą  i  zapoznaniem  się  z  moim  poglądem

na  kolej  w  Wyszkowie.  Oczekuję,  że  publikacja  ta,  jak  wspominałem we  wstępie,  uświadomi

zwykłego mieszkańca o potencjalne naszej linii oraz być może stanie się wzorem do wniesienia

czegokolwiek by poprawić obecny stan przewozów na naszej linii kolejowej.

Na zakończenie zamieszczam jedną z moich grafik, która cieszy się największym zainteresowaniem

mieszkańców za sprawą jej kontrowersyjności i przedstawia obecną sytuację kolei w Wyszkowie

na tle innych miast.


