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Streszczenie:
W referacie odwołano się do inwestycji, która została zaniechana w połowie lat 80
XX wieku. Tą inwestycją była budowa przedłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej,
czyli linia CMK – Północ, którą oznaczono jako linia nr 5. Projekt nowej linii kolejowej
porzucono z powodu kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się pod koniec lat 70.
Linia kolejowa nr 5 w swoim pierwotnym założeniu miała rozpocząć się w miejscowości
Korytów, przed łukiem nad linią kolejową nr 1, czyli popularną Wiedenka. Następnie
przez Wyszogród, Płock, Sierpc, Brodnicę, Jabłonowo Pomorskie zakładano
wprowadzenie linii do Malborka. Następnie z Malborka planowano poprowadzić linię
do Gdańska. W referacie przedstawiono historię linii kolejowej nr 5, podano powody
budowy nowej linii kolejowej o podobnym przebiegu jak linia kolejowa nr 5 i podobnych
parametrach geometrycznych jak linia kolejowa nr 4 (Grodzisk Mazowiecki –
Zawiercie). Oprócz powodów budowy nowego ciągu transportowego przedstawiono
przebieg nowej linii kolejowej. Zaproponowano miejsca skrzyżowania nowej linii
kolejowej z istniejącymi liniami kolejowymi. Następnie przedstawiono propozycje
nowych łącznic, z których pociągi zjeżdżałyby na inne linie kolejowe. Zaproponowano
połączenie z bardzo ważnymi liniami kolejowymi jak linia nr 9. Zaplanowano lokalizację
nowych mostów na Wiśle oraz miejsce zakończenia nowej linii kolejowej.
Na zakończenie przedstawiono skutki wybudowania nowego projektu kolejowego oraz
jego wpływ na rozwój kolei i możliwości przewozu pasażerów, oraz towarów.
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1. Wstęp
Tematem referatu jest koncepcja budowy nowej linii kolejowej pomiędzy Korytowem
a Pruszczem Gdańskim. Plany budowy linii kolejowej nr 5, czyli tzw. „CMK – PÓŁNOC”
tworzono już w latach 70, lecz nigdy ich nie zrealizowano [14]. Planowano wybudować
zupełnie nowy ciąg transportowy będący uzupełnieniem wybudowanej już linii
kolejowej nr 4. W latach 80 ostatecznie zrezygnowano z powodów finansowych
z budowy nowej linii, lecz w ostatnich latach ponownie powrócił pomysł wybudowania
nowego ciągu transportowego o bardzo podobnych parametrach technicznych jak
Centralna Magistrala Kolejowa. Na podstawie prowadzonych w ostatnich latach
modernizacji linii kolejowych w Polsce uznano, że należy zaproponować całkowicie
nowy projekt transportowy, które umożliwi szybkie i sprawne połączenie Warszawy
z Gdańskiem

lub

Gdańska

z

Krakowem/Katowicami.

Nową

linię

kolejową

poprowadzono przez tereny, które obecnie są zaniedbane, dając im tym samym impuls
do rozwoju. W ramach koncepcji zaproponowano przebieg linii kolejowej, który omija
duże cieki wodne, autostrady, drogi ekspresowe, parki krajobrazowe lub parki
narodowe oraz tereny o dużej gęstości zaludnienia. Największą korzyścią z budowy
nowego ciągu transportowego byłoby odciążenie istniejących linii kolejowych, na
których występuje bardzo duży ruch pasażerski i towarowy. Zmniejszenie liczby
pociągów pasażerskich na istniejących liniach kolejowych poprzez skierowanie części
pociągów na nową trasę pozwoliłoby na zwiększenie ruchu pociągów towarowych na
istniejących liniach kolejowych.
2. Historia linii kolejowej nr 5
Linia kolejowa nr 5 zwana również CMK Północ miała być przedłużeniem istniejącej
i wybudowanej w latach 1974 – 1977 linii kolejowej nr 4, czyli Centralnej Magistrali
Kolejowej, która łączy Warszawę z Aglomeracją Śląską oraz z Krakowem [6]. Pomysł
wybudowania linii nr 5 pojawił się prawdopodobnie pod koniec lat 70 i zgodnie z nim
nowa linia kolejowa stanowiłaby przedłużenie linii kolejowej łączącej Grodzisk
Mazowiecki z Zawierciem.
Początek linii planowano rozpocząć w pobliżu miejscowości Korytów, w miejscu tym
zaprojektowano odcinek prosty położony przed łukiem, który przebiega nad linią
kolejową nr 1 (Warszawa – Katowice) [14]. Za łukiem nad linią kolejową nr 1 znajduje
się stacja Grodzisk Mazowiecki, gdzie kończy się Centralna Magistrala Kolejowa.
Po rozpoczęciu w Korytowie nowy ciąg transportowy miał przecinać w pobliżu
miejscowości Baranów budowaną specjalnie na olimpiadę w Moskwie w 1980 roku
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drogę tzw. Olimpijkę, która miała połączyć Berlin z Moskwą przez Warszawę [14].
Wybudowane w celu przeprowadzenia nowej drogi nad linią kolejową filary
przedstawiono na rysunku nr 1.

Rysunek 2. Wybudowane filary w pobliżu Branowa.
Źródło: [13]

Filary przedstawione na rysunku nr 1 zostały zburzone w czasie budowy
w 2010 roku odcinka autostrady A2 łączącego obwodnicę Warszawy ze Strykowem,
gdzie autostrada A2 krzyżuje się z autostradą A1. Następnie nowa linia kolejowa miała
krzyżować się z linią kolejową nr 3 (Warszawa Zachodnia – Kunowice). Linia kolejowa
nr 3 wchodzi w skład międzynarodowego ciągu E-20, który łączy Berlin z Moskwą.
Skrzyżowanie obu linii planowano wykonać w Teresinie położonym około (12-13) km
na wschód od Sochaczewa [14]. Do połowy lat. 80 wykonano nawet roboty ziemne od
Korytowa do Teresina w celu połączenia nowej linii kolejowej z linią nr 3, lecz projekt
doprowadzenia linii kolejowej nr 5 do trasy kolejowej łączącej Warszawę z Poznaniem
nigdy nie udało się dokończyć.
Następnie w celu ominięcia Kampinoskiego Parku Narodowego planowano
poprowadzić ciąg transportowy przez Wyszogród, gdzie zakładano również wykonanie
przeprawy mostowej przez Wisłę [14]. Za miejscowością Wyszogród planowano
połączenie linii kolejowej nr 5 z łącznicą, którą planowano poprowadzić za węzłem
Nasielsk. Nowa łącznica pozwoliłaby na szybki przejazd z nowej linii kolejowej na
bardzo ważną linię kolejową nr 9.
Po połączeniu obu linii planowano nowy projekt transportowy poprowadzić wzdłuż
Wisły do Płocka, miasta, który jest ważnym ośrodkiem petrochemicznym, w którym
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zameldowanych jest około 120 tysięcy mieszkańców. Po przekroczeniu Płocka linia
prawdopodobnie miała prowadzić równolegle do istniejącej już linii kolejowej nr 33
(Kutno – Brodnica), przez miejscowość Sierpc oddaloną od Płocka o około 35 km na
północ. Sierpc jest węzłem kolejowym, w którym krzyżują się dwie linie kolejowe, linia
nr 33 oraz linia nr 27 (Nasielsk – Toruń Wschodni) [12]. Obecnie węzeł stracił na
znaczeniu ze względu na zmniejszenie znaczenia linii nr 33 w kierunku Brodnicy, po
której odbywa się obecnie wyłącznie ruch towarowy oraz linii nr 27, po której ruch
pasażerski i towarowy odbywa się tylko między Sierpcem a stacją Toruń Wschodni,
natomiast pomiędzy Sierpcem a Nasielskiem odbywa się tylko ruch towarowy [6].
Po minięciu Sierpca linia miała nadal prowadzić wzdłuż szlaku Kutno – Brodnica do
stacji Brodnica położnej około 90 km na północ od Płocka. Brodnica podobnie jak
Sierpc jest węzłem kolejowym, który w ostatnich latach stracił na znaczeniu. Do stacji
Brodnica dobiegają oprócz linii nr 33, dwie inne linie kolejowe [12]. Linia nr 209
(Brodnica – Bydgoszcz Wschód), która jest obecnie nieprzejezdna lub rozebrana na
odcinku Brodnica – Chełmża, wykorzystywany w ruchu pasażerskim jest jedynie
odcinek Chełmża – Bydgoszcz Wschód. Drugim ciągiem transportowym jest linia
nr 208 (Działdowo – Chojnice), wykorzystywana w ruchu pasażerskim między
Brodnicą a Chojnicami [6].
Następną stacją występującą na trasie nowego projektu kolejowego miała być
stacja Jabłonowo Pomorskie, przez którą przebiega bardzo ważna linia kolejowa
nr 353 (Poznań Wschód – Skandawa) [12]. Dodatkowo przez miejscowość
poprowadzono linię kolejową nr 208, która przebiega również przez Brodnicę.
W czasie gdy planowano budowę nowego ciągu transportowego w Jabłonowie
Pomorskim, rozpoczynała się również linia nr 232 (Jabłonowo Pomorskie – Prabuty),
która w ostatnich latach została rozebrana [6]. Prawdopodobnie w pobliżu
miejscowości Jabłonowo Pomorskie planowano wybudować rozgałęzienie szlaku
w kierunku Olsztyna, lecz niestety nie znaleziono dokładnych informacji co do
konkretnego miejsca i sposobu poprowadzenia odgałęzienia w kierunku Olsztyna [14].
Dalsze prowadzenie nowej trasy na północ doprowadziłoby do konieczności
przecięcia z linią kolejową nr 218 (Kwidzyn – Prabuty), po czym prawdopodobnie
pomiędzy dwoma liniami kolejowymi planowano poprowadzić ciąg aż do Malborka lub
do miejsca przed Malborkiem, gdzie linia łączyłaby się z inną linią kolejową, na
przykład z linią nr 207 (Toruń Wschodni – Malbork) lub ze wspomnianą wcześniej linią
nr 9. Malbork jest obecnie bardzo ważnym węzłem kolejowym, gdzie oprócz linii nr 207
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rozpoczyna się linia nr 204 (Malbork – Mamonowo) oraz przebiega linia magistralna
łącząca Warszawę z Gdańskiem.
Po doprowadzeniu linii do Malborka zakładano przedłużenie nowego projektu
kolejowego do Gdańska, lecz nie wiadomo czy planowano linię poprowadzić inaczej
niż przebiega linia nr 9, czy zamierzano zakończyć linię kolejową nr 5 w Malborku
i dalej pociągi skierować na linię nr 9 przez Tczew i Pruszcz Gdański do stacji końcowej
Gdańsk Główny.
W pierwotnej koncepcji budowa nowej linii kolejowej miała pobudzić do rozwoju
zaniedbane rejony Kujaw, Mazowsza oraz Pomorza i stać się impulsem zwłaszcza dla
tak zaniedbanych i zapomnianych miast jak Brodnica czy Sierpc.
3. Powody budowy nowej linii
Budowę nowej linii kolejowej o podobnych parametrach jak linia kolejowa nr 4, która
będzie przedłużeniem Centralnej Magistrali Kolejowej uznano za bardzo potrzebną.
Pomimo przeprowadzenia w ostatnich latach modernizacji linii nr 9 pomiędzy
Warszawą a Gdańskiem nie udało się osiągnąć takich parametrów technicznych tej
linii jak w przypadku Centralnej Magistrali Kolejowej. Osiągnięto cel w postaci
skrócenia czasu jazdy pociągów pasażerskich, lecz prędkość docelową, którą
założono, czyli 200 km/h na linii o długości około 320 km, udało się zaprojektować
i wybudować zaledwie na odcinku wynoszącym w sumie około 95 km [13]. Jest to
odcinek między Kątnym a Mławą oraz między Tczewem a Gdańskiem Orunią [13].
Ta modernizacja pokazała, że próby modernizacji istniejących linii kolejowych, które
często zostały wybudowane w drugiej połowie XIX wieku, nie zawsze są najlepszym
pomysłem i koszt ich modernizacji jest często nieporównywalny z efektem, jaki
wstępnie założono [6]. Oprócz tego ta modernizacja nie rozwiązała innego ważnego
problemu, jakim jest średnia prędkość pociągów towarowych w Polsce. W opinii autora
uznano, że jeżeli chcemy, aby nastąpił wzrost przewozów towarowych, a także wzrost
średniej prędkości pociągów towarowych, musi nastąpić wydzielenie ruchu
towarowego od ruchu pasażerskiego na najważniejszych ciągach transportowych
w Polsce. W przypadku modernizacji trasy kolejowej między Warszawą a Gdańskiem
zastosowano bardzo drogi system sterowania ruchem kolejowym w postaci
czterostawnej samoczynnej blokady liniowej, niestety sam nowoczesny system
sterowania ruchem nie wystarczy w przypadku gdy na linii kolejowej prowadzony jest
ruch mieszany, gdy poruszają się po nim zarówno pociągi ekspres intercity premium,
pociągi intercity, ale jak i pociągi regio, pociągi kontenerowe oraz ciężkie pociągi
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masowe.

Zbyt

duża

różnica

pomiędzy

prędkością

najszybszych

pociągów

pasażerskich a prędkością ciężkich pociągów masowych w połączeniu z likwidacją
trzech stacji pośrednich, które zostały przekształcone w posterunki odgałęźne,
doprowadziła do nieznacznej poprawy dostępności pociągów towarowych do linii
kolejowej nr 9 [12].
Wybudowanie nowej linii kolejowej jest jedynym sposobem, aby wprowadzić
większy ruch towarowy nie tylko na linii nr 9, lecz również na innych liniach kolejowych,
dzięki czemu nastąpi wzrost przewozów towarowych oraz wzrost średniej prędkości
pociągów towarowych w Polsce, która pomimo prowadzonych w ostatnich latach
modernizacji pozostaje nadal na bardzo niskim poziomie. Dodatkowo dla zupełnie
nowego

ciągu

transportowego

będzie

można

zaplanować

takie

parametry

geometryczne jak dla linii kolejowej nr 4, na zupełnie nowym terenie bez konieczności
przebudowy obecnych linii kolejowych. Nowy projekt kolejowy umożliwi skrócenie
czasu jazdy pomiędzy Krakowem a Gdańskiem, między Warszawą a Gdańskiem,
między Toruniem a Gdańskiem oraz pozwoli na przekierowanie najszybszych
pociągów z innych linii kolejowych, na nową trasę kolejową.
Budowa nowych linii kolejowych w Polsce nie jest popularna. W ostatnich latach
jedyną linią, którą wybudowano, jest linia kolejowa nr 248 (Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk
Osowa), tzw. PKM, którą obsługują pociągi spółki PKP SKM. Zauważono jednak
pozytywną zmianę w prowadzonych obecnie modernizacjach na polskiej sieci
kolejowej. Na przykład na linii kolejowej nr 7 na odcinku między Otwockiem a Lublinem
wykonywana jest obecnie dobudowa drugiego toru między Pilawą a Otwockiem,
natomiast pomiędzy stacją Warka a stacją Radom na linii nr 8 planowana jest
dobudowa drugiego toru [7,10]. Te dwie wymienione inwestycje świadczą o tym, że
zauważono problem niewielkiej przepustowości linii kolejowych w Polsce. Natomiast
jeżeli chcemy mieć możliwość szybkiego podróżowania o odpowiedniej częstotliwości,
a jednocześnie przewozić dużą ilość towarów za pomocą pociągów kontenerowych
lub pociągów masowych, musimy zmienić podejście do budowy nowych linii
kolejowych i zdecydować się na budowę nowego ciągu transportowego.
4. Charakterystyka nowej linii kolejowej
Według założenia charakterystyka nowej linii kolejowej ma być zbliżona do
istniejącej już linii nr 4. Nowa linia kolejowa ma być dwutorowym i zelektryfikowanym
ciągiem transportowym, pozbawionym przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie
szyn. Parametry geometryczne oraz parametry kinematyczne mają być bardzo
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podobne do tych stosowanych dla linii dużych prędkości w Europie i na Świecie, lecz
zgodne z obecnymi przepisami obowiązującymi na kolejach w Polsce [4,5]. Kilka
ogólnych parametrów nowej linii przedstawiono poniżej:


𝑃𝑟ę𝑑𝑘𝑜ść 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑦𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 − 𝑉𝑚𝑎𝑥 =
230

𝑘𝑚
ℎ

𝑧 𝑝óź𝑛𝑖𝑒𝑗𝑠𝑧𝑦𝑚 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑒𝑚 𝑑𝑜 250

𝑘𝑚
ℎ

𝑘𝑚



𝑃𝑟ę𝑑𝑘𝑜ść 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 − 𝑉𝑚𝑖𝑛 = 120





𝑀𝑎𝑘𝑠𝑦𝑚𝑎𝑙𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑦𝑙𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑑ł𝑢ż𝑛𝑒 − 𝑖𝑚𝑎𝑥 = 25 ‰
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑒ń ł𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑜𝑚𝑒𝑔𝑜 − 𝑅𝑚𝑖𝑛 = 4000 𝑚
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑒ń ł𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑖𝑜𝑛𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 − 𝑅𝑣 = 20000𝑚

ℎ

Przyjęte parametry świadczą o tym, iż założono, że nowa linia kolejowa ma spełniać
podobną funkcję jak linia kolejowa nr 4. Dla nowej linii kolejowej założono ruch
jednorodny, dzięki czemu będzie możliwe zaprojektowanie większych pochyleń
podłużnych na nowej linii kolejowej. Przyjęcie większego maksymalnego pochylenia
podłużnego na nowej linii kolejowej powinno znacznie ułatwić zaprojektowanie nowego
ciągu transportowego po nowym terenie, ułatwiając między innymi wykonanie
wiaduktów nad innymi liniami kolejowymi lub drogami. Centralna Magistrala Kolejowa
została zaprojektowana początkowo jako linia towarowa, dlatego jej maksymalne
pochylenie podłużne wynosi zaledwie 6 ‰, natomiast dla innych linii dużych
prędkości, które zostały wybudowane poza granicami naszego kraju, przyjmowano
wyższe maksymalne pochylenia podłużne [2]. Na przykład dla wybudowanej w 1983
roku linii TGV, (Paryż – Lyon) przy projektowaniu przyjęto maksymalne pochylenie
podłużne równe 35 ‰ [2]. Tego typu pochylenia są bardzo zbliżone do maksymalnych
pochyleń, które można stosować na autostradach i wynikają z taboru, który jest
stosowany w kolejach dużych prędkości. Także zakupiony w ostatnich latach przez
spółkę PKP Intercity pociąg Pendolino jest w stanie swobodnie pokonywać pochylenia,
które wstępnie podano dla nowego projektu kolejowego.
Przyjęte prędkości maksymalne i minimalne świadczą również o planie
poprowadzenia ruchu jednorodnego na linii kolejowej, przeznaczonego wyłącznie dla
pociągów pasażerskich. Obecnie, w przypadku modernizacji stacji na Centralnej
Magistrali Kolejowej, przyjmowane są takie same wartości prędkości maksymalnej
i minimalnej, jaką planuje się uzyskać w wyniku budowy nowej linii kolejowej [9].
Prędkość 250 km/h, która została podana jako prędkość możliwa do osiągnięcia po
dostosowaniu, jest w obecnym momencie nieosiągalna na polskiej sieci kolejowej, lecz
nie ze względu na geometrię linii kolejowych, tabor lub system sterowania ruchem
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kolejowym. Przyczyną braku możliwości podniesienia prędkości w najbliższym czasie
do 250 km/h jest system zasilania sieci trakcyjnej w Polsce [3]. W naszym kraju
podstawowym systemem zasilania sieci trakcyjnej jest prąd stały o napięciu 3000 V.
Zdecydowana większość pojazdów kolejowych w naszym kraju jest dostosowana do
tego systemu zasilania, niestety ten system zasilania przy prędkościach powyżej
230 km/h nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniego zasilania sieci trakcyjnej, przy
którym pojazdy mogłyby swobodnie uzyskać maksymalną prędkość na danej linii [3].
Dlatego do czasu, gdy nie nastąpi wprowadzenie nowego systemu zasilania takiego,
jaki występuje na przykład na kolejach francuskich, czyli prądu przemiennego
o napięciu 25000 V, nie będzie możliwe podniesienie prędkości na nowej linii kolejowej
do prędkości docelowej.
Zaproponowane minimalne promienie łuków poziomych i pionowych odpowiadają
wartościom, które przyjmuje się dla linii dużych prędkości. Umożliwią one w przypadku
łuków poziomych w przyszłości podniesienie prędkości powyżej 230 km/h lub nawet
powyżej 250 km/h. Dodatkowo, przy zastosowaniu odpowiedniej przechyłki można
zredukować działanie przyśpieszenia odśrodkowego, działającego na pojazd na łuku.
Natomiast przy zastosowaniu przyjętych promieni łuków pionowych, załomy pionowe
zostaną łagodnie wyokrąglone i dzięki temu tabor wprowadzony na szlak będzie mógł
łatwiej pokonać dane wzniesienie.
5. Przebieg nowej linii kolejowej
5.1. Korytów – Płock
Początek nowej linii kolejowej zaplanowano w Korytowie, w tym samym miejscu,
w którym pierwotnie planowano rozpocząć budowę nowej linii kolejowej. W koncepcji
założono poprowadzenie na północ nowej linii kolejowej, natomiast odgałęzienie
w kierunku Grodziska Mazowieckiego zostanie wykonane z wykorzystaniem
nowoczesnych rozjazdów klotoidalnych typu 16000/6100 1: 40,154, które umożliwią
przejazd na odgałęzieniu z prędkością 200 km/h [2]. Od Korytowa nowy ciąg
transportowy poprowadzono w kierunku Baranowa, do miejscowości, w której
planowana jest budowa nowego portu lotniczego w Polsce. Nowy port lotniczy według
planów ma być największym portem lotniczym w tej części Europy. Poprowadzenie
linii kolejowej w pobliżu tej miejscowości, pozwoliłoby na dogodne połączenie nowego
portu lotniczego z poszczególnymi rejonami kraju. W pobliżu Baranowa założono
również wykonanie wiaduktu nad autostradą A2, w celu dalszego poprowadzenia linii
kolejowej w kierunku Pruszcza Gdańskiego.
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Następnie zaprojektowano wykonanie zjazdu z nowej trasy kolejowej na linię
kolejową nr 3 w pobliżu przystanku osobowego Piasecznica. Nowy węzeł kolejowy
umożliwiałby zjazd i wjazd z nowej linii kolejowej z północy i południa na linię kolejową
nr 3 zarówno w kierunku Warszawy jak, i Poznania. Odgałęzienie od nowej linii
kolejowej i wjazd na linię nr 3 oraz zjazd z ciągu E – 20 i wjazd na nową trasę kolejową
zaplanowano z wykorzystaniem rozjazdów zwyczajnych typu 2500 1: 26,5, które
umożliwią przejazd pociągu na kierunek zwrotny rozjazdu z prędkością 130 km/h [2].
Następnym miejscem skrzyżowania linii kolejowej z innym istniejącym elementem
infrastruktury jest miejscowość Chrzczany, gdzie zostanie wykonany wiadukt na drogą
krajową nr 92.
Pierwsze miejsce krzyżowania linii kolejowej z większym ciekiem wodnym
zaplanowano w pobliżu miejscowość Żelazowa Wola, gdzie zostanie wykonana
przeprawa mostowa w celu przekroczenia rzeki Utarta, która stanowi dopływ
przepływającej w niewielkiej odległości rzeki Bzura. Po przekroczeniu rzeki
zaplanowano poprowadzenie trasy kolejowej poza obszarem Kampinoskiego Parku
Narodowego, równolegle do przepływającej w pobliżu rzeki Bzura.
Pierwsze przekroczenie rzeki Wisła założono w Wyszogrodzie, czyli w miejscu,
w którym według pierwotnej koncepcji również planowano wykonać przeprawę
mostową nad rzeką Wisła. W celu poprowadzenia ciągu transportowego nad rzeką
będzie konieczne wybudowanie zupełnie nowej konstrukcji mostowej, która będzie
jednym z największych wyzwań tej inwestycji. Po pokonaniu przeszkody wodnej
założono wybudowanie wiaduktu nad drogą krajową nr 50 w pobliżu miejscowości
Rębowo.
Kolejnym ważnym punktem nowego projektu transportowego będzie połączenie
z łącznicą, która będzie prowadziła od linii kolejowej nr 9. Początek łącznicy
zaplanowano

w

pobliżu

miejscowości

Stanisławowo

między

Modlinem

a Pomiechówkiem. Przy odgałęzieniu od linii kolejowej nr 9 założono zabudowanie
rozjazdów zwyczajnych typu 2500 – 1: 26,5, które pozwolą na przejazd na kierunek
zwrotny rozjazdu z prędkością 130 km/h [2]. Miejsce to wybrano ze względu na chęć
ominięcia Kampinoskiego Parku Narodowego, którego obszar kończy się w pobliżu
Modlina. Z tego punktu łącznica prowadziłaby w pobliżu lotniska w Modlinie, następnie
przez miejscowość Kreczewo gdzie zaplanowano wiadukt na drogą krajową nr 7.
Następnie blisko miejscowości Rostkowice założono wybudowanie wiaduktu na drogą
krajową nr 50. Połączenie łącznicy z nową linią kolejową zaprojektowano w pobliżu
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miejscowości Orszymowo. Długość nowej łącznicy od Stanisławowa do Orszymowa
wyniosłaby około 40 km. Dla nowej łącznicy przewidziano takie same parametry
techniczne jak dla nowego projektu kolejowego. W miejscu wprowadzenia łącznicy
z kierunku

Warszawy

zaplanowano

wybudowanie

nowoczesnych

rozjazdów

klotoidalnych typu 16000/6100 – 1: 40,154. Rozjazdy te pozwolą na przejazd pociągu
przez odgałęzienie z prędkością 200 km/h. Tego typu rozjazdy nie są obecnie
stosowane w Polsce, lecz znalazły zastosowanie na kolejach dużych prędkości, np.
w Niemczech [2].
Punktem końcowym pierwszego odcinka jest Płock, do którego zaprojektowano
nową linię kolejową po włączeniu łącznicy w Orszymowie. Do Płocka linia kolejowa nie
przecina żadnych większych rzek i dróg krajowych lub autostrad. Przed Płockiem,
w pobliżu miejscowości Białkowo zaplanowano wykonanie zjazdu ze szlaku na stację
Płock, ponieważ sama linia kolejowa według projektu nie ma przejeżdżać przez stację
Płock. Linia kolejowa omijając Płock w pobliżu miejscowości Brochocin zostałaby
poprowadzona nad drogą krajową nr 60 za pomocą nowego wiaduktu. Po zatrzymaniu
w Płocku pociągi mogłyby wrócić na nową linię kolejową niedaleko miejscowości
Bronowo – Zalesie położoną za stacją Płock Trzepowo. Całkowita długość zjazdu,
przejazdu przez stację Płock i powrotu na nową linię wyniosłaby około 15 km.
Całkowita długość pierwszego odcinka nowego projektu transportowego pomiędzy
Korytowem a Bronowem – Zalesie w pobliżu Płocka przez Wyszogród wyniosłaby
około 95 km. Na rysunku nr 2 przedstawiono przebieg odcinka pomiędzy Korytowem
a Płockiem.
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Rysunek 3. Przebieg odcinka nr 1
Źródło: Opracowanie własne

5.2. Płock – Brodnica
Z miejscowości Bronowo – Zalesie trasę skierowano na północ, równolegle do linii
kolejowej, która łączy Kutno z Brodnicą. Trasę poprowadzono tak, aby ominęła
Brudzeński Park Krajobrazowy. Pierwszym odgałęzieniem na tym odcinku jest łącznik
pozwalający na wjazd na linię nr 33 przed stacją Sierpc w pobliżu przystanku
osobowego Susk. Po zjeździe na linię nr 33 pociągi przejeżdżałyby przez stację Sierpc,
aby za stacją w pobliżu miejscowości Bojanowo kolejnym nowym łącznikiem wrócić na
linię nr 5. Długość całego zjazdu z przejazdem przez stację i powrotem na nową trasę
kolejową wyniosłaby około 15 km.
Ważnym miejscem krzyżowania nowej linii kolejowej z obiektem infrastruktury lub
z ciekiem wodnym dla pociągów, które ominą Sierpc będzie punkt w pobliżu
miejscowości Miłobędzyn, gdzie zaplanowano wykonanie przeprawy mostowej nad
rzeką Skrwa.
Następnie nowy projekt transportowy przeprowadzono za pomocą wiaduktu
w pobliżu miasta Gójsk nad drogą krajową nr 10. Po bezkolizyjnym pokonaniu drogi
krajowej nr 10 linię kolejową skierowano na północny zachód, równolegle do linii nr 33,
który prowadzi z Sierpca do Rypina. W pobliżu miejscowości Korzeniewo zaplanowano
rozpoczęcie nowej łącznicy prowadzącej do stacji Papowo Toruńskie położonej 5 km
przed stacją Toruń Wschodni. W miejscu odgałęzienia łącznicy w kierunku Torunia
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zaplanowano wybudowanie nowoczesnych rozjazdów klotoidalnych typu 16000/6100
– 1: 40,154. Rozjazdy te pozwolą na przejazd pociągów przez odgałęzienie
z prędkością 200 km/h [2]. Tego typu rozjazdy nie są obecnie stosowane w Polsce,
lecz znalazły zastosowanie na kolejach dużych prędkości, np. w Niemczech.
Natomiast w pobliżu stacji Papowo Toruńskie, gdzie nastąpi zjazd pociągów z nowej
łącznicy kolejowej na linię nr 353, zaplanowano zabudowanie rozjazdów zwyczajnych
typu 1200 1: 18,5. Rozjazdy te umożliwią zjazd pociągów z łącznicy na linię kolejową
nr 353 z prędkością 100 km/h [2].
Nową łącznicę skierowano na zachód, prowadząc między innymi w pobliżu Lubicza
Dolnego, gdzie zaplanowano wykonanie przeprawy mostowej nad rzeką Drwęca.
W niewielkiej odległości od Lubicza Dolnego założono również wykonanie wiaduktu
drogowego nad autostradą A1 oraz nad drogą krajową nr 15. W pobliżu stacji Papowo
Toruńskie nowa łącznica zostanie połączona z linią kolejową nr 353 (Poznań Wschód
– Skandawa) [12]. Dla nowej łącznicy przewidziano takie same parametry techniczne
jak dla linii magistralnej prowadzącej z Korytowa w kierunku Gdańska. Długość
nowego łącznika wyniosłaby około 55 km.
Pociągi, które nie będą zjeżdżać w stronę Torunia, z punktu w pobliżu Korzeniewa
poprowadzono na północ w taki sposób, aby w pobliżu miejscowości Gorczenica
umożliwić zjazd z linii magistralnej na linię nr 33, następnie pociągi przejeżdżałyby
przez stację Brodnica, aby w pobliżu miejscowości Kruszynki nowym łącznikiem wrócić
na nowy ciąg transportowy. Długość opisanego przejazdu wyniosłaby około 20 km.
Dla składów omijających Brodnicę przygotowano trasę prowadzącą między innymi
przez przeprawę mostową nad rzeką Drwęca w pobliżu miejscowości Kominy.
Następnie pociągi z wykorzystaniem wiaduktu przejadą bezkolizyjnie nad drogą
krajową nr 15 w pobliżu miejscowości Niewierz. Po pokonaniu przeszkody w postaci
drogi blisko miejscowości Drużyny nastąpi włącznie łącznika prowadzącego
z miejscowości Kruszynki, którymi będą jeździł pociągi zatrzymujące się na stacji
Brodnica. Miejscowość w pobliżu Brodnicy stanowi punkt końcowy drugiego odcinka
nowej linii kolejowej.
Całkowita długość odcinka pomiędzy Bronowem – Zalesie a miejscowością Drużyny
wyniosłaby około 85 km. Odgałęzienia prowadzące do linii kolejowej nr 33 będą
możliwe dopiero w przypadku elektryfikacji linii nr 33 pomiędzy Płockiem Trzepowo
a Brodnicą. Na rysunku nr 3 przedstawiono przebieg odcinka pomiędzy Płockiem
a Brodnicą.
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Rysunek 4. Przebieg odcinka nr 2
Źródło: Opracowanie własne

5.3. Brodnica – Gniew
W miejscowości Drużyny zaplanowano początek trzeciego odcinka linii kolejowej.
Z tej miejscowości nową linię kolejową poprowadzono w kierunku Jabłonowo
Pomorskiego, przecinając za pomocą wiaduktu w pobliżu przystanku osobowego
Najmowo linię nr 208 (Działdowo – Chojnice).
Następnie dla pociągów zatrzymujących się na stacji Jabłonowo Pomorskie
zaplanowano wykonanie odgałęzienia od linii nr 208 w pobliżu przystanku Konojady.
Pociągi, które będą zjeżdżały w pobliżu przystanku Konojady poprowadzono
w kierunku posterunku odgałęźnego Książki, gdzie pociągi wjadą na linię nr 353, po
czym zatrzymają się na stacji Jabłonowo Pomorskie. Po wyjeździe ze stacji Jabłonowo
Pomorskie pociągi w pobliżu przystanku Ostrowite wrócą na nową linię kolejową.
W przypadku pociągów, które nie będą się zatrzymywać na stacji Jabłonowo
Pomorskie od przystanku Konojady, zostaną skierowane na północ równolegle do linii
nr 208, tak aby pomiędzy stacją Jabłonowo Pomorskie a przystankiem Ostrowite
przeciąć się z linią kolejową nr 353 (Poznań Wschód – Skandawa). W tym miejscu
zaplanowano wybudowanie wiaduktu nad linią nr 353 oraz wykonanie zjazdu i wjazdu
na nową linię kolejową zarówno od strony Olsztyna, jak i od strony Torunia za pomocą
łącznic z linią nr 353. Odgałęzienie od nowej linii kolejowej oraz wjazd i zjazd na linię
Współczesne problemy transportu
Tom II Transport kolejowy

48

nr 353 założono z wykorzystaniem rozjazdów zwyczajnych typu 1200 1: 18,5, które
pozwolą na jazdę na kierunek zwrotny rozjazdu z prędkością 100 km/h [2].
Następnie trasa będzie prowadzić na północny zachód, a kolejnym ważnym
punktem dla naszej linii kolejowej będzie nowy wiadukt drogowy wykonany w pobliżu
miasta Łasin nad drogą krajową nr 16.
Po pokonaniu wiaduktu nad drogą krajową nr 16 nowy projekt kolejowy
poprowadzono w niewielkiej odległości od Kwidzyna, aby w pobliżu miejscowości
Bądki zaplanować odgałęzienie, które umożliwiłoby przejazd pociągu przez stację
Kwidzyn. Po opuszczeniu stacji Kwidzyn pociągi wracałyby na nową linię kolejową
w pobliżu miejscowości Tychnowy blisko przystanku osobowego Brachlewo. Długość
całego przejazdu przez stację Kwidzyn od odgałęzienia w Bądkach do powrotu
w Tychnowach wyniosłaby około 15 km.
Pociągi, które zgodnie z rozkładem jazdy nie będą zatrzymywać się w Kwidzynie,
będą nowym wiaduktem kolejowym przejeżdżać nad linią nr 218 (Prabuty – Kwidzyn)
w pobliżu przystanku Rakowiec Pomorski. Dla tego miejsca nie założono zjazdu lub
wjazdu na linię nr 218 z nowej linii kolejowej. Dodatkowo w pobliżu miejscowości
Kamionka zaplanowano przeprawę mostową nad rzeką Liwa.
Według koncepcji pociągi po przekroczeniu rzeki poprowadzono w kierunku
Tychnowy, gdzie zaplanowano powrót pociągów przejeżdżających przez Kwidzyn oraz
zjazd pociągów z nowego ciągu transportowego w kierunku Sztumu i Malborka. W tym
miejscu nastąpi też wykonanie wiaduktu nad linią kolejową nr 207, natomiast
w odległości 1-2 km zaplanowano wybudowanie wiaduktu nad drogą krajową nr 91.
Po pokonaniu wiaduktu nad drogą krajową przewidziano wykonanie nowej przeprawy
mostowej nad Wisłą. Będzie to zupełnie nowa konstrukcja, która jednocześnie będzie
stanowić jedno z największych wyzwań tej inwestycji.
W końcowym etapie tego odcinka położonego po drugiej stronie mostu znajdzie się
wiadukt nad drogą krajową nr 1 w pobliżu miejscowości Piaseczno. Trzeci odcinek
projektowanej linii kolejowej zakończono na zachód od miejscowości Gniew, w miejscu
tym zaplanowano nowy most nad rzeką Wierzyca.
Długość trzeciego odcinka między miejscowością Drużyny a miastem Gniew bez
łącznic i innych odgałęzień wyniosłaby około 80 km. Odgałęzienia prowadzące do linii
kolejowej nr 207 będą możliwe dopiero w przypadku elektryfikacji linii nr 207 pomiędzy
Grudziądzem a Malborkiem. Na rysunku nr 4 przedstawiono przebieg odcinka
pomiędzy Brodnicą a Gniewem.
Współczesne problemy transportu
Tom II Transport kolejowy

49

Rysunek 5. Przebieg odcinka nr 3
Źródło: Opracowanie własne

5.4. Gniew – Pruszcz Gdański
W pobliżu miejscowości Gniew rozpoczyna się czwarty odcinek nowego projektu
kolejowego. Po pokonaniu przeszkody wodnej w postaci rzeki Wierzyca linię
poprowadzono na północ, aby za stacją Pelplin w pobliżu miejscowości Rajkowy
wykonać zjazd lub wjazd na nową trasę kolejową z linii kolejowej nr 131 (Tczew –
Chorzów Batory) [12]. Odgałęzienie pozwoliłoby na zjazd niektórych pociągów
z nowego szlaku i wjazd na linię nr 131 w celu zatrzymania pociągu na stacji Tczew,
który stanowi ważny węzeł kolejowy.
Następnymi ważnymi punktami naszej trasy są: nowy wiadukt na drogą krajową nr
22 w pobliżu miejscowości Gniszewo na zachód od Czarlina oraz nowy wiadukt
kolejowy nad linią kolejową nr 203 (Tczew – Kostrzyn nad Odrą) w pobliżu
miejscowości Rokitki gdzie również zaplanowano przeprowadzenie linii kolejowej
przez Kanał Młyński za pomocą nowej przeprawy mostowej. W pobliżu Rokitek nie
założono wykonania zjazdu lub wjazdu na nową linię kolejową z linii nr 203. Według
koncepcji zaprojektowano poprowadzenie nowego ciągu transportowego z ominięciem
całego węzła kolejowego Tczew wraz z jego grupą towarową w Zajączkowie
Tczewskim.
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Następnie nowy projekt kolejowy poprowadzono pomiędzy linią nr 9 a autostradą
A1. W pobliżu miejscowości Cieplewo przed Pruszczem Gdańskim zaplanowano
włączenie nowej linii kolejowej do linii nr 9. Włączenie w tym miejscu nowego projektu
kolejowego będzie wymagać całkowitej przebudowy tego miejsca, która jest już
planowana w związku z budową drugiego toru linii nr 260 pomiędzy Pszczółkami
a Pruszczem Gdańskim [11]. Według założenia zaplanowano wyprowadzenie linii
z Pruszcza Gdańskiego za pomocą nowych wiaduktów, które pozwolą przejechać nad
torami linii nr 9 i linii nr 260 na wysokości miejscowości Cieplewo. Podobne
rozwiązanie zastosowano podczas modernizacji stacji Gdańsk Wrzeszcz i budowy
nowego wiaduktu dla linii nr 248 w pobliżu przystanku SKM Gdańsk Zaspa. W celu
zmiany toru w Pruszczu Gdańskim przez pojazdy kolejowe po opuszczeniu lub przed
wjazdem na nową linię kolejową zaplanowano zabudowanie rozjazdów zwyczajnych
typu 2500 1: 26,5, umożliwiających przejazd pociągu z prędkością 130 km/h na
kierunek zwrotny rozjazdu [2].
Długość ostatniego odcinka nowej linii kolejowej pomiędzy Gniewem a Pruszczem
Gdańskim wyniosłaby około 50 km. Na rysunku nr 5 przedstawiono przebieg odcinka
pomiędzy Gniewem a Pruszczem Gdańskim.

Rysunek 6. Przebieg odcinka nr 4
Źródło: Opracowanie własne
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6. Skutek budowy nowej linii kolejowej
Całkowita długość nowej linii kolejowej dla zaproponowanej trasy pomiędzy
Korytowem a Pruszczem Gdańskim wynosi około 315 km. Głównym skutkiem budowy
nowego projektu transportowego będzie skrócenie czasu przejazdu najszybszych
pociągów pasażerskich pomiędzy największymi miastami. Przy obliczaniu czasów
przejazdu przyjęto odpowiednią rezerwę czasową [1], według której należy przyjąć dla
danego pociągu rezerwę czasową równą 3 min na 100 km trasy. W przypadku
poprowadzenia pociągów po nowej magistrali kolejowej z prędkością 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 230 𝑘𝑚/ℎ
bez zatrzymywania na stacjach pośrednich, czas przejazdu pociągów pomiędzy
poszczególnymi miastami wynosi:


(Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny) – Czas przejazdu ok. 1 godz. 55 min.



(Warszawa Wschodnia – Toruń Główny) – Czas przejazdu ok. 1 godz. i 35 min.



(Toruń Główny – Gdańsk Główny) – Czas przejazdu około 1 godz. i 30 min.

Przy obliczaniu czasów przejazdu wykorzystano następujące wzory kinematyczne:
𝑉𝑘 − 𝑉𝑜
− 𝑐𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑠𝑝𝑖𝑒𝑠𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑐𝑖ą𝑔𝑢
𝑎
𝑎 ∗ (∆𝑡)2
𝑠(𝑡) = (𝑉𝑜 ∗ ∆𝑡) + (
) − 𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑠𝑝𝑖𝑒𝑠𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑐𝑖ą𝑔𝑢
2
𝑉𝑜 − 𝑉𝑘
∆𝑡 =
− 𝑐𝑧𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑚𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑐𝑖ą𝑔𝑢
𝑎
𝑎 ∗ (∆𝑡)2
𝑠(𝑡) = (𝑉𝑜 ∗ ∆𝑡) − (
) − 𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎 ℎ𝑎𝑚𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑐𝑖ą𝑔𝑢
2
𝑠
𝑡 = − 𝑐𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑗𝑎𝑧𝑑𝑢 𝑧𝑒 𝑠𝑡𝑎łą 𝑝𝑟ę𝑑𝑘𝑜ś𝑐𝑖ą
𝑣
𝑠 = 𝑡 ∗ 𝑣 − 𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑗𝑎𝑧𝑑𝑢 𝑧𝑒 𝑠𝑡𝑎łą 𝑝𝑟ę𝑑𝑘𝑜ś𝑐𝑖ą
∆𝑡 =

gdzie: 𝑉𝑘 – prędkość końcowa pociagu, 𝑉𝑜 – prędkość początkowa pociągu,
𝑎 – przyspieszenie rozruchu lub opóźnienie hamowania,
Przy obliczaniu czasów przejazdu pomiędzy podanymi stacjami założono, że czas
przejazdu na odcinkach poza nową linią kolejową wynosi:


(Warszawa Wschodnia – Modlin) – 20 min.,



(Pruszcz Gdański – Gdańsk Główny) – 6 min.,



(Toruń Wschodni – Toruń Główny) – 7 min.

W przypadku odcinków Katowice – Gdańsk Główny oraz Kraków Główny – Gdańsk
Główny przy obliczaniu czasu jazdy pociągu wykorzystano takie same wzory jak dla
obliczenia czasów przejazdu na wcześniejszych odcinkach. Założono, że dany pociąg
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nie będzie przejeżdżał przez Warszawę oraz że na linii kolejowej nr 4 pociągi również
będą osiągać prędkość 230 km/h.


(Katowice – Gdańsk Główny) – Czas przejazdu ok. 3 godz. 20 min.



(Kraków Główny – Gdańsk Główny) – Czas przejazdu ok. 3 godz. 30 min.

Przy obliczaniu czasów przejazdu pomiędzy podanymi stacjami założono, że czas
przejazdu na odcinkach poza nową linią kolejową wynosi:
 (Katowice – Zawiercie) – 30 min.,
 (Pruszcz Gdański – Gdańsk Główny) – 6 min.,
 (Kraków Główny – Psary) – 50 min.
7. Podsumowanie
W wyniku wybudowania nowej linii kolejowej nastąpiłoby skrócenie czasu jazdy
pomiędzy poszczególnymi miastami. Pomiędzy Warszawą a Gdańskiem czas
przejazdu uległby skróceniu o 50 minut, pomiędzy Warszawą a Toruniem o 50 minut,
natomiast pomiędzy Toruniem a Gdańskiem o 50 minut [8]. Oprócz skrócenia czasu
jazdy pomiędzy największymi miastami dogodne połączenia uzyskałyby takie miasta
jak Płock, Sierpc, Brodnica, Jabłonowo Pomorskie oraz Kwidzyn. Budowa nowego
projektu transportowego stałaby się impulsem do rozwoju tych miast i tych rejonów
Polski.
Wybudowanie nowej linii kolejowej doprowadziłoby do rozwoju innych linii
kolejowych, jak na przykład linia nr 33 pomiędzy Płockiem a Brodnicą, która mogłaby
zostać zmodernizowana i zelektryfikowana, umożliwiając przejazd niektórych
pociągów pasażerskich przez stację Sierpc lub Brodnica. Kolejną linią, która
skorzystałaby na budowie nowego ciągu transportowego, jest linia nr 207, na której są
obecnie prowadzone prace rewitalizacyjne, prowadzące do podniesienia prędkości
pociągów. Dzięki budowie nowej linii kolejowej mogłaby zostać zelektryfikowana,
umożliwiając przejazd niektórych pociągów przez stację Kwidzyn. Przecięcie nowej
linii kolejowej w pobliżu Jabłonowa Pomorskiego wpłynęłoby na rozwój lub nawet
modernizację do prędkości 160 km/h linii nr 353 w kierunku Olsztyna i Torunia.
W koncepcji zaproponowano rozwiązanie, w którym linia nie prowadzi przez
istniejące stacje kolejowe, tylko za pomocą odgałęzienia umożliwia zjazd z nowego
projektu kolejowego na istniejącą linię kolejową, następnie przejazd przez stację
i powrót za pomocą drugiego odgałęzienia na nowy ciąg transportowy.
Skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich i skierowanie części pociągów
pasażerskich na nową linię kolejową doprowadziłoby do możliwości wprowadzenia
większego ruchu towarowego między innymi na linię nr 9 oraz inne linie kolejowe,
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dzięki skierowaniu najszybszych pociągów na nową trasę kolejową oraz pozwoliłaby
na odciążenie obciążonego dużym ruchem kolejowym odcinka Pszczółki – Pruszcz
Gdański, dzięki wyprowadzeniu nowej linii kolejowej za stacją Pruszcz Gdański.
Koszt budowy nowej linii kolejowej wyniósłby prawdopodobnie kilkanaście mld zł.
Natomiast zyski z jego budowy mogłyby w perspektywie kolejnych lat przynieść
znacznie większe korzyści w postaci rozwoju niektórych zaniedbanych miast
i regionów w naszym kraju oraz powstaniu nowych połączeń kolejowych. Dodatkowo
większy ruch towarowy doprowadziłby do zwiększenia zysków spółki kolejowej PKP
PLK, która udostępnia infrastrukturę przewoźnikom towarowym i uzyskuje z tego
najwięcej środków finansowych.
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Abstract:
The lecture appealed to the investment, which was abandoned in the mid – 1980s.
The project of the new railway line was rejected due to the economic crisis that began
in the late 1970s. This investment was the construction of the extension of the central
railway line, the CMK – NORTH line, which was marked as line No. 5. The railway line
No 5 in its original assumption was to begin in the town of Korytów, before the arch
over the railway line no 1, a popular “Wiedeńka”. The next through Wyszogórd, Płock,
Sierpc, Brodnicę, Jabłonowo Pomorskie a line was introduced to Malbork. Then from
Malbork it was planned to lead the route to Gdańsk. The lecture presents the history
of railway line no. 5, the reasons for building a new railway line with a similar course
as a railway line no. 5 and similar geometric parameters as line no. 4 are given.
In addition to the reasons for building a new transport route, the course of the railway
line was presented. Crossroads of the new railway line with existing railway lines have
been presented. Next, proposals for new railway switches from which the trains would
travel to other railway line were presented. A connection with very important railway
lines like line no. 9 was proposed. The location of new bridges on the Vistula and the
end of the railway line has been planned. At the end the effects the construction
of a new railway project and its impact on the development of the railways and
passenger and goods transport are presented.
Keywords:
railway line no 5, the project of the new railway line, Central railway line
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