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Stan obecny nad granicą:

-do FFO z Berlina 2 pociągi na godzinę na głównej linii dróg 
żelaznych, co 60 minut na bocznych liniach dróg żelaznych. 
- z Gubina do Ziel. Góry jedno połączenie/ dobę autobusem 
w niedzielę, dzięki czemu w niedzielę dojechałem na trening
- ze Słubice do Ziel. Góry brak połączeń autobusowych. 
Połączenie z miasta FFO- 3 razy dziennie.



  

Stan obecny nad granicą:



  

Autobusy widma

- od roku na przystankach wywieszone są 
nieprawdziwe rozkłady. Autobusy widmo w 
rozkładach na przystankach, co innego w 
sieci Internet. Zupełny brak organizacji. Urząd 
Marszałkowski odmawia organizowania tych 
usług, nie jest tym zainteresowany. Nocne 
autobusy regionalne (pandemiczne- dla 
powrotów z imprez plenerowych) 
finansowane przez UM Zielona Góra. 



  

Droga żelazna widmo

Po polskiej stronie granicy usługi przewozu 
pasażerów drogami żelaznymi wg obserwacji 
redakcji odbywają się równie sporadycznie jak 
i przetargi na wykonywanie usług przewozów 
pasażerów po żelaznych drogach. Nie 
organizuje się przetargów, wobec czego 
pociąg przez granicę kursuje - w zasadzie 
dość zwykle- już jako autobus. Przez lata 
fatalnej obsługi odzwyczajono i skutecznie 
zniechęcono tysiące Polaków pracujących w 
Niemczech, od codziennych dojazdów do 
pracy drogami żelaznymi, te z powodu braku 
sprawnego taboru są mało wykorzystane. 

Usługa po drodze żelaznej bowiem 
kursuje - mając dziury niczym dobrze 
dojrzały ser szwajcarski. Raz doszło 
do sytuacji w której grupa pasażerów 
na dworcu w Zielonej Górze nie 
mogła się doprosić pociągu na 
drodze żelaznej do Rzepina, bo go 
nie wyprawiono, a oczekującym 
oświadczono że właśnie odjechał, co 
było blagą. 



  

Tutaj i tam

Podróżnych na drogach żelaznych jest 
już jak na lekarstwo, w ten sposób 
zażegnano drogę żelazną na linii 
Rzepin-Ośno- Sulęcin- Wędrzyn- 
Templewo- Międzyrzecz. Tamże 
podróżni uciekli, bo droga żelazna nie 
była pewna do tego stopnia że zrazu 
czasami, a potem prawie bardzo często 
już kursował autobus. Przewoźnikowi 
stale brakowało szynobusów. Teraz po 
polskiej stronie granicy - proszę by coś 
zmienić.

Według obserwacji redakcji, poprawnie 
prowadzone są, w sposób uczciwy i 
przejrzysty, przetargi na wykonywanie 
usług przewozów pasażerów po 
torowiskach dróg żelaznych po stronie 
niemieckiej. Pociągi tuż nad granicą 
kursują jako regionalne z prędkością 
160 km/h (w Polsce ma to miejsce 
tylko na jednym kursie dziennie z Kielc 
do Katowic linią CMK), i to kursują 
równo co 30 minut. 



  

Z nowego przetargu 

W przyszłej sieci Ostbrandenburg 
liczba pasa erów kolei zostanie ż
znacznie zwi kszona dzi ki nowym ę ę
pojazdom i wydłu onym czasom ż
cykli. Oprócz nadal wymaganych 
jednostek nap dowych z silnikiem ę
Diesla, na wielu liniach wymagane 
s  pojazdy z akumulatorem; na ą
innych liniach obowi zuje premia ą
ratingowa dla poci gów ą
wodorowych.

W pakiecie linii 1 pojazdy z 
akumulatorem s  wymagane do ą
pokonania niezelektryfikowanych 
odcinków linii z zasilaniem 
akumulatorowym. Nie ma ogranicze  w ń
zakresie przepustowo ci i ś
harmonogramu. Tradycyjne zespoły 
trakcyjne z silnikiem wysokopr nym ęż
mog  by  oferowane w pakiecie linii ą ć
2. W przypadku ofert z tak zwanymi 
poci gami wodorowymi obowi zuje ą ą
premia za ocen .ę

wg https://www.vbb.de/unsere-themen/wettbewerb-
bahnverkehr/aktuelle-vergabeverfahren/netz-ostbrandenburg


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7

