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Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2
59-220 Legnica

Rada Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów we Wrocławiu zwraca się w imieniu mieszkanców z
kilkoma pytaniami odnośnie bieżącego i planowanego rozkładu jazdy na linii D17 Wrocław
Wojnów - Nadodrze - Wrocław Główny https://www.kolejedolnoslaskie.eu/rozklady/obecne/d17.pdf
1. W rozkładzie tym uwzględnione są dni, w któych pociąg nie kursuje w terminie 6 - 9.11.2017
(17) (18) (87) (88) - są to normalne dni robocze, w związku z tym prosimy o informację z jakiego
powodu nie będą wtedy realizowane połączenia, aby móc ją odpowiednio wcześniej przekazać
mieszkańcom którzy regularnie korzystają z połączeń kolejowych.
2. Układany jest obecnie nowy roczny rozkład jazdy pociągów na rok 2018, a w nim m.in dla
połączeń przez nasze osiedla, które od grudnia ma obsługiwać linia D7 Kolei
Dolnośląskich https://www.kolejedolnoslaskie.eu/rozklady/przyszle/d7.pdf
Bardzo nas cieszą te zmiany bo połączenie bezpośrednie do Dworca Głównego jest przez nas
bardzo oczekiwane i na pewno zachęci jeszcze większą liczbę mieszkańców do korzystania z kolei.
Niestety pewne obawy budzi proponowany nowy rozkład jazdy co od pewnego czasu zgłasza nam
wielu mieszkańców.
Na stronie https://portalpasazera.pl/ w wyszukiwarce połączeń są już dostępne wstępne
proponowane godziny odjazdu pociągów ze stacji Wrocław Wojnów w cyklu "20 minut po każdej
pełnej godzinie". Przyjazd na Wrocław Główny "50 minut po pełnej godzinie". Nasze pytanie w
związku z tym, czy można dokonać korekty tych przejazdów ustalając odjazdy ze stacji Wojnów w
przedziale czasowym "5-10 minut po pełnej godzinie"? Pozwoli to większej liczbie mieszkańców
dojechać do pracy/szkoły na pełną godzinę, trzeba uwzględnić, że wiele osób musi na stacjach
Nadodrze, Mikołajów lub Dworzec Główny przesiąść się jeszcze do komunikacji miejskiej. Dla
przykładu w rozkładzie obowiązującym do 14.10.2017 roku było połaczenie ze stacji Wojnów o
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godzinie 7:08, które było optymalne i gwarantowało jak najwięszej liczbie osób dotarcie do
pracy/szkoły na godzinę 8:00 wraz z przesiadkami na inne środki komunikacji miejskiej.
Prosimy w imieniu mieszkańców o rozważenie wprowadzenia korekty w tym zakresie, w razie
wszelkich pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem
Mariusz Tokarz - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
tel. 661-308-837

Do wiadomości:
Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
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