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Wstęp 

 

Na terenie południowej Wielkopolski, w tym na obszarze Lokalnej Grupy Działania Gościnna 

Wielkopolska znajduje się kilka nieczynnych linii kolejowych, których wykorzystanie może stać się 

szansą rozwoju lokalnych społeczności. Budowane nierzadko jeszcze w XIX wieku linie kolejowe 

zostały pierwotnie stworzone jako ciągi komunikacyjne, którymi niegdyś pociągami z dymiącymi 

parowozami przewożono ludzi i towary. Stopniowo pociągi były zastępowane przez inne środki 

transportu, w tym przede wszystkim samochody, co wpłynęło na zamykanie kolejnych odcinków linii, 

a to z kolei doprowadziło do degradacji infrastruktury kolejowej, zarastania dziką roślinnością 

zarówno torów, jak i całych stacji, peronów i innych terenów kolejowych.  

W dzisiejszych czasach wykorzystanie kolejowego systemu transportowego na terenie krajów 

europejskich często nabiera zaskakujących - nowych kształtów. Lokalne linie kolejowe,                              

które na przestrzeni wielu dziesięcioleci były zamykane, odzyskują często swoje funkcje 

komunikacyjne i prowadzony jest na nich ruch kolejowy. Samochody nie gwarantują już dziś 

sprawnego systemu komunikacyjnego, pociąg staje się tańszą, szybszą, bezpieczniejszą alternatywą.  

Mądry sposób zarządzania istniejącą infrastrukturą kolejową z zawieszonym ruchem kolejowym na 

przestrzeni lat nie doprowadził tam bowiem do fizycznej dewastacji i likwidacji linii kolejowych.                   

W okresie z zawieszonym ruchem kolejowym szlaki te były wykorzystywane np. jako lokalne 

systemy kolei drezynowych, służąc lokalnej społeczności jako baza do turystycznego wykorzystania 

atrakcji danego regionu. 

Niniejsze opracowanie stara się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób wykorzystać 

istniejącą, nieczynną obecnie, infrastrukturę kolejową położoną na terenie Lokalnej Grupy Działania 

Gościnna Wielkopolska i uchronić ją przed całkowitą degradacją lub nawet fizyczną likwidacją. 

Innym pytaniem jest kwestia czy przyszłość linii kolejowych położonych  

na opisywanym obszarze związana będzie z przywróceniem ruchu kolejowego w dowolnej formie. 

Czas jednak zacząć dbać o bogactwo infrastrukturalne ukryte wśród pół, łąk i lasów, malownicze 

stacyjki i zastanawiać się nad ich dalszym losem na przykład jadąc drezyną  

w ramach zorganizowanego produktu turystycznego przyciągającego do południowej Wielkopolski 

wielkie rzesze turystów.... 
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1. Opis i charakterystyka uwarunkowań technicznych i organizacyjnych 

wytyczenia i oznakowania szlaków drezynowych na obszarze Gościnnej 

Wielkopolski 

 

1.1. Uwarunkowania prawne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drezynowego 
   

Stan prawny 

Regulacje dotyczące ruchu i bezpieczeństwa na szlakach kolejowych zależą głównie od tego, czy 

mamy do czynienia z odciętą od systemu linią kolejową będącą własnością samorządu (bądź innej 

instytucji), czy też z linią kolejową będącą w myśl przepisów pod zarządem PKP Polskich Linii 

Kolejowych. W pierwszym z tych przypadków, przepisy dotyczące zasad poruszania się po szlaku 

opracowuje sam zarządca, który pozostaje też w pełni odpowiedzialny za wszystkie zdarzenia mające 

miejsce na szlaku, tabor się po nim poruszający, utrzymanie infrastruktury itd. Przykładem dla 

omawianego przypadku może być gmina Rewal, która po przejęciu od PKP PLK wąskotorowej linii 

kolejowej z Gryfic do Pogorzelicy uruchomiła samodzielnie na tym odcinku pociągi turystyczne,                    

a obecnie prowadzi na szeroką skalę prace remontowe na szlaku, przy wykorzystaniu funduszy 

unijnych. W sytuacji, gdy linia pozostaje pod zarządem PKP PLK, kwestie związane                              

z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu są szczegółowo opisane i uregulowane w ustawodawstwie 

unijnym i polskim. 

Główne zagadnienia prawne związane z definicjami, prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu 

kolejowego w Polsce zawarte są w Ustawie o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku. 

Ustawa definiuje dokładnie pojęcia infrastruktury kolejowej oraz linii kolejowych. „Infrastruktura 

kolejowa” – to linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz  

z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone  

do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku 

zarządcy infrastruktury, zaś „linia kolejowa” to tory kolejowe wraz z zajętymi pod nie gruntami oraz 

przyległy pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu 

kolejowego, wraz z zajętymi pod nie gruntami. 

Przepisy regulują również zagadnienia związane z prowadzeniem ruchu kolejowego. Wszelkie 

kwestie z tym związane zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

z dnia 16 sierpnia 2004 r., m. in. regulacje dotyczące prowadzenia i bezpieczeństwa ruchu kolejowego 

i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący 

pojazdy kolejowe. 

Odnosząc się do pierwszego zagadnienia należy stwierdzić, że nie wszystkie linie kolejowe,         

na których planowane jest utworzenie kolei drezynowych na terenie Gościnnej Wielkopolski                          
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są liniami kolejowymi w myśl ustawy. Linia nr 362: Legnica – Kobylin wymieniona w instrukcji PKP 

PLK D-29 i na odcinku Rawicz-Kobylin wciąż znajduje się na stanie PKP PLK. Linia nr 366 (Miejska 

Górka – Kościan) na odcinku pomiędzy Miejską Górką a Kurzągórą nie jest już natomiast w gestii 

administrowania PKP PLK, gdyż została przekazana do spółki PKP Nieruchomości, Oddziału 

Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu. Jednocześnie linie te nie są wymieniane w wykazie 

linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają 

znaczenie państwowe. 

Kwestię prowadzenia ruchu na szlakach kolejowych reguluje Ustawa o Transporcie 

Kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku. W jej myśl podmiotami dopuszczonymi  

do prowadzenia ruchu są przewoźnicy kolejowi, uzyskujący odpowiednią koncesję od Prezesa Urzędu 

Transportu Kolejowego. Wraz z zarządcami sieci są oni również odpowiedzialni za uzyskanie 

stosownych świadectw bezpieczeństwa.  

Ustawa reguluje również w formie rozporządzenia kwestie związane z prowadzeniem  

i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. W myśl art. 22: 

„1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem  

i bezpieczeństwem ruchu kolejowego powinni spełniać warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, i 

obowiązani są do posiadania i okazywania właściwemu uprawnionemu organowi dokumentu 

uprawniającego do wykonywania tych czynności. 

2. Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa                          

w transporcie kolejowym, określi, w drodze rozporządzenia; 

1) wykaz stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, 

warunki, jakie powinni spełniać zatrudnieni na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy 

kolejowe.” 

 W załączniku do wykazu, obowiązującym do lutego 2011 roku, jako jedno z takich stanowisk 

w pozycji 16 wymieniony jest: „kierowca drezyny i wózka motorowego”. Rozporządzenie podawało 

definicję stanowiska oraz regulowało obowiązkowy zakres szkoleń i egzaminów, jakie musiał przejść 

pracownik. Pozycja ta została wykreślona w kolejnym rozporządzeniu z 18 lutego 2011 roku i na 

chwilę obecną w polskim prawodawstwie nie występuje pojęcie „kierowcy drezyny i wózka 

motorowego”. 

Spornym jest natomiast samo pojęcie „drezyny”. Pojazd o takiej nazwie  

(oraz inne nietypowe pojazdy szynowe) został wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych z 2000 roku.  

W rozporządzeniu tym jest mowa dokładnie o „drezynie i wózku roboczym” jako taborze 

kolejowym specjalnym. Zaznaczyć tu należy, że rozporządzenie to zastąpione zostało nowym 
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rozporządzeniem w sprawie ogólnych warunków eksploatacji pojazdów szynowych, w którym nie 

wymienia się już odrębnie tej kategorii pojazdów. W rozporządzeniu nie sprecyzowano 

jednoznacznie, czy drezyny (i w domyśle inne specjalne pojazdy szynowe, takie jak np. rowery 

szynowe) zostały włączone w ogólną kategorię pojazdów szynowych, czy też zostały z niej 

wyłączone. 

Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa, ustawodawca wprowadził również przepisy karne, 

mówiące o tym, iż kto prowadzi pojazd kolejowy lub wykonuje pracę na stanowisku bezpośrednio 

związanym z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego nie posiadając wymaganych                      

do tego kwalifikacji lub dopuszcza do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem                           

i bezpieczeństwem ruchu kolejowego osobę, która takich kwalifikacji nie posiada, podlega karze 

grzywny. To samo spotka osobę, która eksploatuje pojazd kolejowy bez ważnego świadectwa 

sprawności technicznej, o którym mowa w art. 24 rozporządzenia. 

Ustawodawca, definiując pojęcie „drezyny i wózka motorowego”, nie sprecyzował dokładnie 

pojęcia drezyny, pozostawiając w domyślnej interpretacji drezynę motorową. Wskazuje na to również 

szkolenie i egzamin opisany w rozporządzeniu. Niestety, nie wyodrębnił on również pojęcia drezyny 

o napędzie niemotorowym. Pewnym wyjaśnieniem może tutaj służyć Encyklopedia Języka Polskiego, 

w której pod pojęciem drezyny kryje się „1) niewielki pojazd szynowy napędzany silnikiem, dawniej 

ręcznie; używany do przewozu sprzętu i ludzi; 2) rodzaj roweru bez pedałów, którym jeżdżono 

odbijając się stopami od ziemi; używany na pocz. XIX w.” Encyklopedia precyzuje tu jednak 

dodatkowo aktualne pojęcie pojazdu szynowego z pkt. 1, określając go jako „pojazd przeznaczony do 

jazdy po torze szynowym: pojazd trakcyjny, wagon, drezyna lub maszyna torowa; pojazdem 

trakcyjnym jest nazywany pojazd szynowy wyposażony w silnik: lokomotywa, zespół trakcyjny, 

autobus szynowy, drezyna napędzana silnikiem.” Analizując ten punkt definicji jej autorzy nie 

wskazują jednak jednoznacznie, czy jako drezyna powinien być rozumiany każdy pojazd szynowy 

(drezyna) poruszający się po torach. Z interpretacji definicji można wywnioskować, iż obecnie pod 

pojęciem drezyna kryje się pojęcie drezyny motorowej, zaś pojęcie drezyny ręcznej występowało 

kiedyś i obecnie nie odnosi się do powszechnie rozumianej definicji drezyny. 

 

Formy prawne działania kolei drezynowych w Polsce 

Prawne, oficjalne pojęcie kolei drezynowej w Polsce nie istnieje. Nieformalnie natomiast jest 

używane od lat i oznacza utrzymywanie ruchu na nieczynnych szlakach kolejowych przy użyciu 

pojazdów napędzanych przy pomocy siły mięśni ludzkich. Od lat miłośnicy takiej formy spędzania 

czasu próbują sformalizować (w sposób na razie nieoficjalny) pojęcie takich pojazdów i samej kolei. 
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Jedną z kilku interpretacji przyniosła propozycja z portalu drezyny.pl, najpopularniejszego portalu 

skupiającego miłośników drezyn. Proponuje ona podział drezyn na kilka kategorii: 

„§ 1 

Drezyną nazwać można generalnie każdy lekki pojazd szynowy z napędem.  

W szczególności odnosi się to do drezyn ręcznych, o których mowa w § 2.  

§ 2 

1. Drezyną ręczną nazywamy drezynę o napędzie mięśniowym, ręcznym.  

2. W zależności od rozwiązania kwestii napędzenia, drezyny ręczne dzielą się na podtypy:  

o kiwajka - drezyna o napędzie ręcznym, drążek napędowy pionowo, kiwający zazwyczaj 

siedzą na drezynie na ławeczkach, 

o pompa lub machajka - drezyna o napędzie ręcznym, gdzie drążek napędowy jest usadowiony 

poziomo (napęd podobny do starych pomp strażackich) - pompujący zazwyczaj stoją. Napęd 

drezyny następuje przez ruchy posuwisto-zwrotne w kierunku prostopadłym                                             

do umiejscowienia drążka napędowego. 

§ 3 

Rowerem szynowym nazywamy pojazd szynowy o napędzie mięśniowym, nożnym,  

a także rowery jednośladowe przystosowane do jazdy po szynach, z zastrzeżeniem § 4.  

§ 4 

Gokartem szynowym nazywamy każdy samobieżny lekki pojazd szynowy z możliwością jazdy po 

drodze kołowej, jak i każdy lekki wielośladowy pojazd drogowy z możliwością jazdy po szynach.                

W przypadku napędu innego niż nożny należy to każdorazowo zaznaczać.  

§ 5 

Bojerem drezynowym nazywamy lekki pojazd szynowy napędzany wiatrem,  

z pominięciem drezyn napędzanych śmigłem.  

§ 6 

1. Drezyną motorową nazywamy drezynę napędzaną silnikiem spalinowym. 

2. Jeżeli silnik nie stanowi jedynego napędu drezyny, wówczas należy, o ile jest  

to możliwe od strony poprawności językowej, używać nazwy z członem moto-,  

np. motorower szynowy, drezyna motoręczna (ręczno-motorowa), motogokart szynowy. 

§ 7 

Gondolą drezynową nazywamy lekki pojazd szynowy bez napędu, ze stanowiskiem dla 

prowadzącego odpychającego się kijem-pychówą, o ile pojazd ma na tyle małą masę i opory ruchu,      

że taki sposób napędzania jest możliwy.  

§ 8 

Wózkiem nazywamy lekki pojazd szynowy bez napędu.” 
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Zaznaczyć tu trzeba, że te przygotowywane propozycje i regulacje są jedynie wewnętrznymi 

dokumentami poszczególnych kolei drezynowych, nie mającymi odniesienia do konkretnych 

przepisów prawnych. 

Próba określenia i wyodrębnienia odrębnej grupy pojazdów szynowych od tych wymienionych                   

w Ustawie o Transporcie Kolejowym przynosi skutek o tyle, że do jej zrozumienia i częściowego 

zaakceptowania gotowi są zarządcy torów, czyli odpowiednie Zakłady PKP Polskich Linii 

Kolejowych. Na tej podstawie udzielają one bowiem aktualnie zgody na odbywanie się ruchu 

drezynowego (niemotorowego) na administrowanych przez siebie nieczynnych szlakach. Zaznaczyć 

tu trzeba, że mowa jest o szlakach kolejowych, stanowiących w myśl aktualnej instrukcji D-29 linię 

kolejową, a z takimi liniami mamy do czynienia w przypadku części linii kolejowych w opracowaniu. 

Zakłady Linii Kolejowych udzielają zgody na prowadzenie ruchu przy pomocy drezyn 

napędzanych siłą mięśni ludzkich niechętnie, aczkolwiek ich udzielają. Często wiążą  

to z dodatkowymi obowiązkami, jakie spełniać musi drezyna, jak również jej prowadzący. 

Przykładem może być tutaj porozumienie zawarte przez Sierakowską Kolej Drezynową  

z Zakładem Linii Kolejowych w Zielonej Górze w grudniu 2011 roku:  

1. „Jazdy rowerem szynowym odbywać się mogą na odcinku od km 37,000 (granica zakładu) do 

km 39,750 (Sieraków Wlkp.) tj. na odcinku administrowanym przez Zakład Linii Kolejowych w 

Zielonej Górze z zawieszonym ruchem pociągów. 

2. Na wymienionym odcinku nie jest prowadzony ruch pociągów. 

3. O zamierzonej jeździe rowerem szynowym, przedstawiciel Sierakowskiej Kolei Drezynowej 

powiadamia z jednodniowym wyprzedzeniem, wyznaczonego pracownika ISE Krzyż. (…) 

4. Kierujący rowerem szynowym przed każdym przejazdem kolejowym musi się zatrzymać w celu 

przepuszczenia pojazdów drogowych. Po upewnieniu się, że do przejazdu nie zbliża się żaden 

pojazd może kontynuować jazdę. 

5. Rower szynowy powinien być wyposażony w sprawny hamulec, dwa światła koloru 

czerwonego umieszczone z tyłu pojazdu, dwa światła koloru białego umieszczone na czole 

pojazdu. 

6. Ubiór kierującego rowerem szynowym zawierać powinien elementy odblaskowe.” 

Wspomnieć tu jednak trzeba, że porozumienie to zawarte zostało głównie na potrzeby ruchu 

inspekcyjnego, bez uwzględnienia potrzeby masowego wykorzystania drezyn pasażerskich na trasie. 

Natomiast biorąc pod uwagę fakt, iż wszyscy użytkownicy pojazdu odpowiadają za jej napędzanie, 

włącznie z turystami bez wskazania ich liczebności, niniejszy zapis nie eliminuje turystycznej formy 

przejazdu drezyną. Dodatkowym brakiem przeciwwskazań jest brak zapisów dotyczących uprawnień 

dla prowadzących tego typu pojazdy.  
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Koleje drezynowe cieszą się w Polsce z roku na rok coraz większą popularnością.                       

Powstają w różnych częściach Polski na wyłączonych przez PKP szlakach. Ich działalność zależy 

mocno od aktywności osób tworzących kolej. O ile w przypadku niektórych kolei jazdy drezynowe 

odbywają się za sprawą zaangażowania kilku osób, o tyle niektóre z nich stały się już poważnymi 

organizacjami, skupiającymi wokół siebie wiele osób i posiadającymi dużą liczbę pojazdów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Koleje drezynowe w Polsce w 2011 roku. Źródło: drezyny.pl 

 

Podsumowanie 

Przepisy prawne regulują w sposób nieprecyzyjny kwestię ruchu drezynowego po czynnych torach 

kolejowych. Choć opisują one sposób prowadzenia ruchu i definiują częściowo pojęcie kierowcy 

drezyny, nie precyzują jednak, czy mała drezyna napędzana siłą mięśni ludzkich jest również drezyną 

w myśl ustawy. Nieścisłość tę wykorzystują stowarzyszenia i miłośnicy kolei, poruszający się 

własnymi drezynami po nieczynnych liniach, będących pod zarządem PKP Polskich Linii 

Kolejowych lub spółki PKP Nieruchomości.  

Przepisy dotyczące transportu kolejowego nie mają zastosowania w przypadku,  

gdy linia zostanie wykreślona z wykazu linii kolejowych w Polsce lub jej właścicielem jest inny 

podmiot prawny (samorząd, gmina lub spółka PKP Nieruchomości). Wówczas to on stanowi odrębne 

przepisy regulujące kwestie prawne związane z ruchem kolejowym i drezynowym na podległym mu 

szlaku. 
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1.2. Systemy szlaków kolejowych 
 

 

Warunki techniczne dotyczące funkcjonowania szlaku będącego pod zarządem PKP PLK 

określa załącznik do zarządzenia nr 14/2005 pt. „Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na 

liniach kolejowych” (włącznie z poprawkami z 10 maja 2006 r. i 31 sierpnia 2010 r.). W przypadku 

linii niepołączonych z siecią PKP konieczne jest uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa. Świadectwo 

bezpieczeństwa to dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego               

i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania  

certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa takich jak: 

 zarządcy, których linie kolejowe są funkcjonalnie oddzielone od reszty systemu kolejowego                 

i przeznaczone do prowadzenia pasażerskich przewozów aglomeracyjnych i regionalnych         

oraz zarządcy prywatnej infrastruktury kolejowej, która jest wyłącznie użytkowana przez 

właścicieli do prowadzenia własnych przewozów,  

 przewoźnicy wykonujący wyłącznie przewozy po w/w liniach, 

 użytkownicy bocznic kolejowych. 

Dla ruchu pociągów zakłada się według kryteriów PKP PLK sześć klas standardów konstrukcyjnych 

nawierzchni. Najgorszy standard to szyny regenerowane S49 (49E1), podkłady drewniane 

regenerowane z typem przytwierdzenia K i podsypce wysokości 16 cm.  

 

Tor główny na rozpatrywanych odcinkach linii stanowią nawierzchnie konstrukcyjne S49 głównie                  

o standardzie 4.1-4.4 i 5.1-5.3 (dla odcinka: Racot-Bielewo Most; Domachowo-Krobia-Miejska 

Górka) oraz nawierzchnie S60 o standardzie 3.1 (dla odcinka Miejska Górka – Kobylin). 

Nie zostały określone jakiekolwiek wymagania dotyczące standardów linii drezynowych. 

Zawarty w Ustawie o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku przepis  zdefiniował  

jedynie pojęcie „drezyny i wózka motorowego” nie precyzując dokładnie pojęcia jej napędu.  

Z technicznego punktu widzenia, zważywszy na fakt bardzo małego nacisku na oś drezyn ręcznych 

(wynoszących maksymalnie do 0,5 T/oś – drezyna próżna, 1 T/oś drezyna z pasażerami) oraz małych 

prędkości pojazdów (maksymalnie 50 km/h, przeciętnie 20 km/h) nie ma konieczności stosowania 

kryteriów przeznaczonych dla ruchu pociągów. Doświadczenia historyczne dowodzą, iż wiele kolei 

folwarcznych czy też polowych użytkowało wagony i lokomotywy na bardzo lekkich szynach nawet            

o gramaturze 7 kg/m. Dopuszczały one nacisk około 4 T/oś. Zatem w przypadku torów mijankowych 

lub torów przetokowych dla drezyn zupełnie wystarczający byłby system szyn wąskotorowych                          

o niskiej gramaturze np. S14 (14 kg/mb) z systemem mocowania szyn i podkładek na haki  

lub też np. system mocowania firmy Valente Spa. Niezależnie jednak od tego, czy mamy  



Uwarunkowania techniczne i organizacyjne wytyczenia i  oznakowania szlaków drezynowych na obszarze LGD Gościnna Wielkopolska 

 

 
Strona  11 

do czynienia z torem głównym czy też z torem mijankowym lub przetokowym,  

w celu właściwego nachodzenia się toru i zapobiegania wykolejeniom konieczne jest jednak 

stosowanie łubków torowych. Celem stabilizacji torowiska wskazane byłoby zastosowanie podsypki 

żwirowej o grubości co najmniej 10 cm. W przypadku jednak gdy tor nie ma służyć wyścigom drezyn 

na czas, a jedynie mijance lub przetokowi pojazdów, nie wydaje się to konieczne. 

Koleje folwarczne i koleje polowe układane były bezpośrednio na twardym gruncie, a przewoziły 

znacznie większe ładunki towarów. 

 

 

 

 

1.3  Warunki techniczne,  w tym sposoby oznakowania 
 

 

Uruchomienie kolei drezynowej związane jest ze spełnieniem szeregu warunków 

technicznych, niezbędnych do jej utworzenia i późniejszego funkcjonowania. Szczególnie ważnym 

jest zapewnienie jej użytkownikom bezpieczeństwa, zarówno podczas przejazdu jak i postojów na 

szlakach. Torowiska, po których odbywać się ma ruch drezyn, nie muszą być w stanie idealnym. 

Wynika to z małej masy i niskiej prędkości pojazdów, które będą się po niej poruszać. Ważnym jest 

jednak, aby szlaki były regularnie kontrolowane i sprawdzane celem zapewnienia bezpieczeństwa 

użytkowników. Doraźne naprawy (takie jak np. uzupełnienie łubków czy oczyszczenie przejazdów 

kolejowych) powinny być prowadzone na bieżąco.  

 

Ważnym aspektem jest również prawidłowe utrzymanie infrastruktury kolejowej znajdującej się na 

szlaku. Wszelkie zwrotnice czy wykolejnice powinny być sprawne i zabezpieczone przed dostępem 

osób niepowołanych.  

Zasady poruszania się po trasach będących w zarządzie PKP PLK zważywszy na mnogość instrukcji 

oraz stosowanie skomplikowanej automatyki nie będą przedmiotem niniejszego opracowania. 

Rozwiązania takie są zupełnie nieadekwatne do potrzeb kolei drezynowych. Zostaną natomiast 

zaproponowane rozwiązania organizacyjne ruchu dla trasy drezynowej.   

 

1) Przeszkolenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu drezynowego 

a) Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ruchu drezynowego powinny wykazywać znajomość 

szlaku, po którym się poruszają. Za osobę zaznajomioną ze szlakiem można uznać taką,                    

która w ciągu ostatniego kwartału co najmniej dwukrotnie przejechała dany odcinek szlaku.                 

A zatem wskazane jest, aby osoby prowadzące ruch drezyn miały założoną kartę znajomości 

szlaków obejmującą trasę oraz daty wyjazdów. 
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b) Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ruchu powinny przejść egzamin ze znajomości zasad 

sygnalizacji kolejowej (E1) oraz sygnalizacji wewnętrznej stosowanej na danym szlaku. Osobą 

odpowiedzialną za przeprowadzenie egzaminu powinien być zarządca danego szlaku kolejowego 

lub jego dzierżawca/użytkownik. Wskazane jest, aby zarządca / dzierżawca / użytkownik szlaku 

przeszedł egzamin znajomości E1 u instruktora PKP PLK. 

c) Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ruchu drezyn i je prowadzące powinny zdać egzamin 

dotyczący kierowania ruchem drogowym na przejazdach kolejowych lub ewentualnie kurs 

kierowania ruchem drogowym podczas czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych. 

d) W przypadku organizacji wyścigów/przejazdów na torach czynnych osoby prowadzące ruch drezyn 

powinny posiadać pozwolenie na poruszanie się po terenie kolejowym wydane przez PKP PLK         

lub też przejść krótki instruktaż u dyżurnego ruchu danej stacji kolejowej.  

 

2) Sygnalizacja wewnętrzna i zewnętrzna szlaku drezynowego 

a) Na szlaku kolei drezynowej powinny obowiązywać sygnały ustalone przez zarządcę danego 

odcinka linii kolejowej. Wskazana jednakże jest unifikacja ustalona pomiędzy poszczególnymi 

zarządcami / dzierżawcami / użytkownikami linii drezynowych. Szlaki drezynowe posiadają 

część niezdemontowanej sygnalizacji kolejowej obowiązującej w czasie normalnego 

funkcjonowania linii. Nie zaleca się demontażu takich urządzeń ze względu  na ich wartość 

historyczną, chyba że stanowią zagrożenie dla odbywającego się ruchu. Warto jednak rozważyć 

propozycję ich stosownego oznakowania w przypadku, gdy są niewykorzystywane. 

b) Przejazdy z drogami polnymi oraz utwardzonymi niezależnie od ich klasy powinny zostać 

oznakowane wskaźnikiem ostrzegawczym zarówno dla kierowców dróg kołowych,  

jak i podróżujących szlakiem drezynowym. Zalecane byłoby, aby oznakowanie dróg 

utwardzonych różniło się od oznakowania dróg polnych celem zachowania należytej ostrożności. 

Użytkownicy dróg kołowych oprócz tradycyjnego oznaczenia skrzyżowania  

ze szlakiem kolejowym powinni zostać poinformowani o szlaku drezynowym poprzez tablicę 

„UWAGA! DREZYNY!”. 

Zaznaczyć tu jednak trzeba, że nie istnieją w chwili obecnej żadne prawnie wiążące regulacje w tej 

kwestii. Każda kolej drezynowa stosuje własne znaki i symbole, które są umieszczane na szlakach, 

przejazdach kolejowych i miejscach postoju. Część z kolei drezynowych wykorzystuje w tym celu 

znaki i symbole stosowane powszechnie na sieci PKP, uzupełniając je pojedynczymi własnymi 

znakami. Na potrzeby projektu wydaje się jednak celowym opracowanie i przygotowanie własnego 

systemu oznakowania szlaków.                                                        
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Główną ideą przy tworzeniu znaków dla kolei drezynowych powinna być ich czytelność                           

i przejrzystość. Wychodząc z założenia, że projekt ma być adresowany do szerokiego grona turystów, 

w tym nie tylko z Polski, przyjęto, że znaki będą miały formę ikonograficzną.  

Znaki powinny zostać pogrupowane w czterech kategoriach: 

 Znaki oznaczenia szlaku drezynowego – przykładowo znaki początku i końca szlaku 

drezynowego, tablice odległości na szlaku, tablice przebiegu szlaku, itp.; 

 Znaki bezpieczeństwa ruchu – informujące o miejscach niebezpiecznych (np. mosty, przejazdy 

drogowe, itp.), jak również nakazujące lub zabraniające określonych zachowań (np. obowiązek 

podania sygnału dźwiękowego czy zakaz opuszczania drezyny na określonym odcinku szlaku); 

 Znaki informacyjne i turystyczne – informujące o ciekawych miejscach na szlaku, punktach 

widokowych, miejscach odpoczynku i postoju, ale także o najbliżej położonych sklepach, 

toaletach czy zabytkach godnych obejrzenia, wraz z czasem dotarcia do danego miejsca; 

 Znaki drogowe do umieszczenia dodatkowo na przejazdach kolejowych – znaki te mają na 

celu ostrzeżenie kierowców przed zbliżaniem się do przejazdu kolejowego  

z linią, na której prowadzony jest ruch drezynowy (np. tabliczka „Uwaga! Drezyny”  

do umieszczenia pod krzyżem Św. Andrzeja na przejeździe). 

Wszystkie znaki powinny być wykonane z trwałego materiału i zostać umieszczone  

na słupkach obok toru. Ze względu na fakt, że nie zaleca się prowadzenia jazd drezynowych w porze 

nocnej, znaki nie muszą być wykonane w technologii odblaskowej. 

 

Propozycje i przykłady znaków do umieszczenia na szlakach drezynowych 

Znaki oznaczenia szlaku drezynowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Rys. Znak początku / końca szlaku                                     Rys. Oznaczenie szlaku 

 
 
 
 
 
 
 
 
          Rys. Tablica odległościowa na szlaku                                     Rys. Tablica stacyjna 
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Znaki bezpieczeństwa ruchu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Rys. Nakaz zatrzymania się za 50m                      Rys. Nakaz podania sygnału dźwiękowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Rys. Uwaga! Przejazd drogowy za 50                                   Rys. Uwaga! Most 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Rys. Uwaga! Zwrotnica                        Rys. Uwaga! Zwrotnica 

 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
           Rys. Uwaga! Mijanka na szlaku                         Rys. Zakaz opuszczania drezyny przez 50m 
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Znaki informacyjne i turystyczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Rys. Punkt widokowy                                                       Rys. Miejsce postoju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Rys. Grodzisko w odległości 200m                           Rys. Głaz w odległości 200m 

 

 

 

Znaki drogowe do umieszczenia na przejazdach kolejowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Rys. Uwaga! Drezyny                                      Rys. Uwaga! Drezyny 
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3) Łączność na linii drezynowej 

a) Łączność na linii drezynowej powinna odbywać się za pomocą urządzeń dających możliwość 

łączności i porozumienia się na całym użytkowanym odcinku; 

b) zabrania się wyprawiania drezyn jadących w kierunkach kolizyjnych, chyba że istnieje możliwość 

mijanki pojazdów i istnieje ciągła możliwość nawiązania połączenia telefonicznego                                        

z  prowadzącymi poszczególne pojazdy; 

c) w przypadku większej ilości dzierżawców/użytkowników danego odcinka konieczne  

jest każdorazowe skontaktowanie się z każdym z użytkowników celem ustalenia zajętości szlaku. 

W przypadku braku potwierdzenia wyjazd na trasę jest zabroniony. 

 

4) Przejazd przez przejazdy kolejowe 

a) Każdorazowy przejazd przez przejazdy kolejowe powinien wiązać się z zatrzymaniem drezyny                  

i upewnieniem się czy drogą kołową nie zbliża się inny pojazd. Pojazd drogowy  

w takiej sytuacji powinien mieć pierwszeństwo; 

b) co najmniej jedna z osób prowadząca drezynę powinna mieć przeszkolenie lub kurs  

z kierowania ruchem drogowym na przejazdach kolejowych lub ewentualnie kurs kierowania 

ruchem drogowym podczas czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych. 

 

5) Oznakowanie podróżnych jadących drezyną 

Wskazane jest, aby osoby poruszające się drezyną posiadały kamizelki odblaskowe koloru 

pomarańczowego lub zielonego. 

 

6) Oznakowanie oraz kolorystyka drezyn 

    Wskazane jest, aby drezyny posiadały element odblaskowy umożliwiający ich dobrą widoczność. 

 

7) Kontrola techniczna drezyn 

a) każdy z pojazdów powinien mieć założoną kartę pojazdu wypełnianą przed przejazdem; 

b) przed wyruszeniem na szlak osoba prowadząca drezynę powinna przeprowadzić kontrolę 

techniczną pojazdu (zwrócić uwagę na pęknięcia i uszkodzenia zwłaszcza w obrębie kół), próbę 

hamulców;  

c) w przypadku przejazdów nocnych konieczna jest kontrola świateł.  
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8) Oświetlenie pojazdu 

W przypadku przejazdów nocnych drezyna powinna posiadać co najmniej jedno światło białe 

przednie oraz jedno światło czerwone tylne. Wskazane jest, aby moc świateł odpowiadała  

co najmniej mocy standardowo mocowanych świateł w pojazdach samochodowych. 

 

9) Przejazdy wielodrezynowe 

a) w przypadku przejazdów wielodrezynowych konieczne jest, aby na każdym pojeździe znajdowała 

się osoba odpowiednio przeszkolona z obsługi hamulca pojazdu. W przypadku przejazdu 

łączonych drezyn wystarczająca jest jedna osoba z ramienia użytkownika/zarządcy. W przypadku 

drezyn rozłączonych konieczne jest, aby na każdym pojeździe znajdowała się co najmniej jedna 

osoba z ramienia użytkownika/zarządcy;  

b)  konieczne jest zachowanie łączności telefonicznej lub radiowej oraz widoczności pojazdów,                 

aby w razie konieczności móc podać sygnał dźwiękowy; 

c) w terenie płaskim zakazane jest zbliżanie się na odległość bliższą niż 50 metrów rozłączonych 

pojazdów. W celu ich połączenia lub zbliżenia do siebie należy je podprowadzić przez popychanie; 

d) przy spadku linii większym niż 5‰ zakazany jest wyjazd drezyn po sobie, jeśli poprzedzająca 

drezyna nie zakończy biegu za pochyleniem w bezpiecznej odległości.  

     Za bezpieczną odległość można uznać dystans 200 m.  

     Wskazane jest, aby zjazdy odbywały się z interwałem czasowym pomiędzy pojazdami 

wynoszącym co najmniej 5 minut. 

 

10) Wjazd na stację styczną z czynnym ruchem pociągów 

a) wjazd na stację styczną z czynnym ruchem drezynowym każdorazowo musi odbywać się za zgodą           

i wiedzą dyżurnego ruchu; 

b) prowadzący drezynę na stację styczną powinien być zaznajomiony z trybem poruszania się                        

po terenie stacji stycznej po przejściu instruktażu przez dyżurnego ruchu; 

c) przed wjazdem na stację styczną konieczne jest zatrzymanie się przed semaforem wjazdowym                  

i uzgodnienie zasad wjazdu z dyżurnym ruchu. 

 

11) Zawody drezynowe 

a) w przypadku organizacji wyścigów/przejazdów na torach czynnych osoby prowadzące ruch drezyn 

powinny posiadać pozwolenie na poruszanie się po terenie kolejowym wydane przez PKP PLK                   

lub też przejść krótki instruktarz u dyżurnego ruchu danej stacji kolejowej; 

b) teren odbywania zawodów należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą; 



Uwarunkowania techniczne i organizacyjne wytyczenia i  oznakowania szlaków drezynowych na obszarze LGD Gościnna Wielkopolska 

 

 
Strona  18 

c) w odległości co 25 metrów w obrębie drogi wyścigu powinna znajdować się osoba zabezpieczająca 

przed przypadkowym wtargnięciem na tory. Osoby stanowiące zabezpieczenie powinny być                    

w odpowiedni sposób oznakowane (kamizelki odblaskowe lub umundurowanie koszarowe 

strażaków PSP/OSP); 

d) przejazdy kolejowe w odległości do 150 metrów od mety należy zabezpieczyć przez osobę mającą 

uprawnienia do kierowania ruchem na przejazdach kolejowych lub ewentualnie kurs kierowania 

ruchem drogowym podczas czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych; 

e) przed każdorazowym pojedynczym startem należy poinformować uczestników imprezy  

o wyruszeniu pojazdu. 

 

12) Inne uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

a) Wskazane jest posiadanie podręcznej apteczki na wypadek zajścia konieczności udzielenia 

pierwszej pomocy przedmedycznej;  

b) przed wycieczką należy poinstruować podróżnych o zasadzie działania pojazdów i trybie ich 

napędzania; 

c) przed wycieczką należy przeszkolić jedną osobę w zakresie obsługi hamulca oraz podstawowych 

sygnałów alarmowych; 

d) na stacji początkowej należy przeczytać regulamin wycieczki lub też dostarczyć  

go w formie papierowej każdemu uczestnikowi. 
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1.4. Wizja lokalna odcinków szlaków kolejowych na terenie Gościnnej   

Wielkopolski 

 
Wizję lokalną szlaków na terenie Gościnnej Wielkopolski przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2013 

roku. Podczas wizji szlaków sprawdzono stan torowisk (w tym między innymi ewentualne ubytki), 

stan nasypów, przepustów, przejazdów kolejowych i znaków kolejowych. Dodatkowo dokonano 

wstępnych oględzin budynków kolejowych znajdujących się na szlakach, a także infrastruktury 

towarzyszącej.  

1.4.1. Szlak Kościan - Bonikowo 

 
km Lokalizacja Opis 

0,0 Kościan  Początek szlaku. 

0,4 Kościan Tor odbija w prawo i przebiega wzdłuż zabudowań miasta. 

0,6 Kościan obwodnica Skrzyżowanie z drogą krajową nr 5, niestrzeżone. 

0,7 Kościan Most na kanale. 

0,8 Droga 308 Szlak dociera do drogi 308 i od tego momentu biegnie wzdłuż niej. 

1,2 Bonikowo stacja Koniec szlaku. 

 
 

1.4.2. Szlak Bielewo – Bieżyń - Jerka – Racot - Kościan 

km* Lokalizacja Opis 

44,7 Bielewo Granica Gminy Początek szlaku. 

44,8 Bielewo Las Widoczne drobne ubytki w mocowaniu toru do podkładów  

oraz w klamrach łączących szyny. 

46,7 Bielewo przystanek Przystanek w Bielewie. Krawędź peronowa i peron w stanie złym, 

podobnie jak dawna wiata przystankowa oraz tablica z nazwą 

stacji. Po opuszczeniu stacji szlak prowadzi nasypem w prawo  

w dół w kierunku wsi. 

47,5 Bielewo wieś Przejazd z drogą lokalną. Na krótkim odcinku za przejazdem na 

torowisku urządzona jest droga wiejska dla ciągników (jedno koło 

ciągnika jedzie pomiędzy szynami, drugie po północnej stronie 

toru). 

49,9 Bieżyń przystanek Do wsi tor dociera delikatnym łukiem. Tor kompletny i przejezdny. 

Przed przystankiem tor przecina drogą lokalną Bielewo – 

Mościszki. Przy skrzyżowaniu stoją drezyny i informacja o 

możliwości ich wynajęcia na przejazdy turystyczne. Sto metrów 

dalej, za drzewami znajduje się peron przystanku w Bieżynie. 

50,4 Bieżyń - Lubiń Na szlaku widoczne mocne zakrzewienia, oczyszczone jedynie  

na minimalne potrzeby skrajni drezynowej. 

52,9 Lubiń Kościański 

przystanek 

Szlak dociera do zrujnowanego peronu. Na peronie znajduje się 

tablica kierunkowa, jak również pozostałości po starych pompach 

wodnych. Budynek dworcowy obecnie zamieszkany, w stanie 

zadowalającym. 

54,0 Lubiń - Jerka Szlak przejezdny, choć oczyszczony jedynie w minimalnym 

stopniu zapewniającym przejezdność drezynową. 
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56,7 Jerka stacja Budynek dawnej stacji w Jerce jest aktualnie w stanie 

przeznaczonym do rozbiórki, o czym wskazują namalowane farbą 

napisy na budynku.  Warto jednak zastanowić się nad ewentualnym 

wyremontowaniem budynku w celu wykorzystania go do celów 

związanych z ruchem turystycznym. Peron w stanie złym, tor 

przejezdny. 

57,2 Jerka Skrzyżowanie z drogą lokalną Jerka – Łuszkowo. Podczas 

przeprowadzanego remontu drogi uszkodzono bądź częściowo 

zasypano torowisko. 

61,2 Jerka - Rogaczewo Na szlaku pojawiają się pierwsze nieprzejezdne miejsca. 

61,9 Rogaczewo stacja Najbardziej zrujnowana stacja na całej trasie. Tor nieprzejezdny, 

budynek stacyjny zamieszkany, budynki poczekalni (?) i toalety 

grożą zawaleniem. 

63,0 Rogaczewo- Ignacewo Tor częściowo zarośnięty i chwilami nieprzejezdny. 

64,8 Choryń przystanek Szlak zaczyna być coraz bardziej zarośnięty, choć w zasadzie 

przejezdny. Wizualnie nie stwierdzono ubytków w torze i materiale 

torowym. Peron w Choryni zaniedbany. 

66,2 Katarzynin Most nad Rowem Wyskoć. Most w stanie dobrym. 

69,5 Racot dworzec Na torze na dworcu w Racocie stoi jedna lokomotywa SM03 wraz 

z dwoma wagonami towarowymi. Peron krawędziowy w stanie 

złym, na budynku poczekalni widoczne napisy: „Obiekt wyłączono 

z eksploatacji. Wstęp wzbroniony”. 

70,0 Racot – Kurza Góra Las Szlak całkowicie zarośnięty i nieprzejezdny, przed lasem 

częściowy brak toru. W lesie na torze rosną liczne drzewa, zarówno 

pomiędzy szynami, jak i w skrajni. 

73,4 Kurza Góra Stara Szlak w kierunku Kościana jest zamknięty bramą z ostrzeżeniem o 

gazie. Szlak za bramą ponownie zaczyna być w pełni przejezdny i 

wizualnie wygląda na używany w ruchu kolejowym jako bocznica. 

73,3 Kurza Góra ul. 

Przemysłowa 

Skrzyżowanie z ulicą Przemysłową. Szlak od strony Gostynia 

zamyka analogiczna brama jak wcześniej. W stronę Kościana szlak 

jest otwarty. 

73,4 Kurza Góra przystanek Jest to najbardziej zdewastowany przystanek osobowy na szlaku, 

którego rozpoznanie jest już niezmiernie trudne. Szlak wciąż 

przejezdny i wyglądający na używany.  

73,5 Kurza Góra / Kościan Szlak ponownie zamyka brama kolejnego zakładu (Greene?). 

73,7 Kościan Skrzyżowanie z drogą lokalną Kościan – Lubosz. Tor ponownie 

opuszcza bramy zakładu i delikatnym łukiem w lewo zaczyna się 

kierować w stronę stacji Kościan. 

73,8 Kościan ul. Gostyńska Skrzyżowanie z drogą wojewódzką DW 308.  

74,0 Kościan Czynny sygnalizator wjazdowy na stację. 

74,4 Kościan Most nad 

Kanałem 

Szlak dociera do głównej magistrali Poznań – Wrocław i wraz z nią 

przekracza (osobnym mostem) najpierw Kanał Obry, a następnie 

jedną z jego odnóg. 

75,3 Kościan centrum Strzeżone skrzyżowanie z ul. Młyńską. 

75,5 Kościan dworzec Według relacji miejscowych kolejarzy, szlak kończył się na 

obecnie nieużywanym torze przy peronie 1. Tor obecnie jest 

zarośnięty i całkowicie nieprzejezdny. Koniec szlaku. 

 

* - kilometraż linii przybliżony ze względu na brak słupków kilometrażowych na szlaku 
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Mapa szlaku kolejowego 
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1.4.3. Szlak Krobia – Krobia Przedmieście - Domachowo 

 

km Lokalizacja Opis 

14,9 Krobia Stacja PKP Początek szlaku. 

15,0 Krobia nastawnia Przejazd strzeżony z drogą wojewódzką DW 434 Rawicz – 

Kórnik. 

15,1 Krobia  Zwrotnica i odgałęzienie toru w prawo w kierunku Gostynia. Tor 

zachowany, widoczne liczne ubytki śrub, mocowań i łączników. 

Liczne śmiecie na i obok toru. 

15,4 Krobia – Krobia Miasto Tor częściowo zarośnięty i nieprzejezdny. 

17,1 Krobia Miasto KONIEC TORU. Tor kończy się na płocie prywatnej posesji przed 

budynkiem dworca kolejowego. 

17,1-

18,5 

Krobia Miasto – Krobia 

Przedmieście  

(ul. Poznańska) 

Torowisko nie istnieje, tor jest rozebrany. W miejscu dawnego 

toru przebiega obecnie drogowa obwodnica miejscowości Krobia 

w ciągu drogi wojewódzkiej DW 434. 

18,5 Krobia Przedmieście 

(ul. Poznańska) 

POCZĄTEK TORU. Tor rozpoczyna się ponownie ok. 20 metrów 

od miejsca, w którym kiedyś krzyżował się z drogą wojewódzką 

DW434. 

18,6 Krobia - Wymysłowo Tor zarośnięty i nieprzejezdny. Na torowisku rosną liczne krzewy 

i średniej wielkości drzewa. Liczne drzewa w skrajni toru. 

21,0 Wymysłowo Skrzyżowanie z drogą lokalną Wymysłowo – Żychlewo częściowo 

zasypane. Tor zarośnięty. 

24,0 Domachowo Most nad strumieniem i lokalną drogą. Most w stanie dobrym, 

brak pomostów dla pieszych, torowisko drożne. 

24,7 Domachowo przystanek Torowisko całkowicie zarośnięte i nieprzejezdne. Widoczna słabo 

równia stacyjna. Stojący obok budynek prawdopodobnie 

kolejowy, jest na sprzedaż. Koniec szlaku. 
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Mapa szlaku kolejowego 
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1.4.4.  Szlak Miejska Górka – Niepart - Krobia 

 
km Lokalizacja Opis 

0,0 Miejska Górka Dworzec Początek szlaku. Tor rozpoczyna się przy peronie 1. Peron 

zniszczony, nie nadający się do bezpiecznego użytkowania. 

0,2 Miejska Górka Dworzec Dwie zwrotnice umożliwiające przejazd na główny tor w kierunku 

Rawicza. Zwrotnice kompletne, napęd zniszczony. 

0,3 Miejska Górka wyjazd Zniszczona wieża wodna, tor skręca w kierunku północnym, stan 

toru dobry. 

0,3 Miejska Górka wyjazd Most nad Dąbroczną. Most w dobrym stanie, widoczne 

uszkodzenia pomostów dla pieszych. 

0,4 Miejska Górka ul. 

Rawicka 

Przejazd niestrzeżony z DK 36. Odgałęzienie torów do cukrowni 

Miejska Górka.  

0,5 Bocznica cukrowni Wzdłuż płotu cukrowni tor częściowo nieprzejezdny. 

0,6 Miejska Górka 

cukrownia - osadniki 

Od tego miejsca w kierunku Krobi tor całkowicie nieprzejezdny, 

częściowo zasypany, zarośnięty krzewami. 

1,3 Miejska Górka Las Tor zarośnięty dużymi drzewami. 

1,5 Miejska Górka Las Przejazd niestrzeżony z drogą lokalną. Tory zalane asfaltem. 

1,6 Miejska Górka Za 

Lasem 

Torowisko całkowicie niedrożne, zarośnięte krzewami, małymi i 

dużymi drzewami. 

4,0 Roszkówko Pozostałości równi stacyjnej. Teren zaniedbany i zaśmiecony. 

Torowisko całkowicie niedrożne, zarośnięte krzewami, małymi i 

dużymi drzewami. 

7,2 Rozstępniewo Skrzyżowanie z drogą lokalną zasypane. Drożny przepust nad 

małym potokiem. 

8,0 Gostkowo Kolejny drożny przepust, torowisko częściowo zarośnięte 

krzewami i drzewami. Pozostałości równi stacyjnej oraz rampy, 

stan urządzeń zły do bardzo złego. 

8,7 Niepart Pozostałości przystanku kolejowego wraz z brukowaną drogą 

prowadzącą do niego. Przejazd z drogą lokalną Niepart – Dębina, 

częściowo zalany. Tor całkowicie zarośnięty i niedrożny. 

9,0 Florynki Tor częściowo drożny i przejezdny 

9,4 Florynki Tor ponownie całkowicie niedrożny i zarośnięty. 

12,7 Ciołkowo Skrzyżowanie z drogą lokalną Ciołkowo - Chwałkowo, zasypane. 

12,8 Ciołkowo Most na Samicy. Konstrukcja mostu wizualnie w stanie  dobrym, 

całkowity brak podestów dla pieszych. 

13,6 Grabianowo Częściowo uszkodzony przepust. 

14,4 Krobia wjazd Na łuku toru w stronę stacji początek braku torów. 

14,5 Krobia wjazd Na łuku w stronę stacji brak torów, widoczne uszkodzone lub 

brakujące podkłady. Torowisko całkowicie zarośnięte. 

14,7 Krobia nastawnia Powrót podkładów i torów na wysokości nastawni. Drobny ubytek 

(około 70cm pojedynczego toru) przed stacją. 

14,9 Krobia Stacja PKP Czynna stacja kolejowa z ruchem osobowym. Koniec szlaku. 
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Mapa szlaku kolejowego 
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1.4.5.  Szlak Kobylin – Jutrosin – Miejska Górka 

 
km Lokalizacja Opis 

0,0 Kobylin stacja Początek szlaku. Tor rozpoczyna się na peronie 1, obecnie mało 

używanym. 

0,4 Kobylin nastawnia Przejazd z drogą lokalną Kobylin – Rębiechów. Ostatnie zwrotnice 

szlakowe i znak zamknięcia toru. Tor w kierunku Miejskiej Górki 

zaczyna mocno skręcać w lewo. 

1,2 Kobylin pole Przepust nad lokalnym strumieniem. Drożny. Stan toru od samego 

Kobylina nieprzejezdny, lecz widać, że na torze są wycięte krzaki 

drzewa porastające skrajnię. 

1,4 Kobylin las Tor wkracza do lasu. Pomijając pojedyncze, wciąż jeszcze małe 

samosiejki drzew i krzaków liściastych – tor drożny i przejezdny. 

2,8 Kobylin przejazd Skrzyżowanie z drogą krajową DK 36 – przy przejeździe 

zniszczone krzyże Św. Andrzeja. Tor czysty i na większości 

odcinka w dalszej części lasu i przy wyjeździe z niego przejezdny. 

3,7 Smolice przed stacją Tor zarastają pojedyncze, duże krzaki. 

3,9 Smolice stacja Piękny budynek i utrzymany peron wraz z mini parkiem w 

południowej jego części. 

4,2 Smolice wieś Przepusty nad kolejnymi strumykami drożne. Szlak częściowo 

zarośnięty pojedynczymi krzakami, coraz bardziej wdzierającymi 

się w skrajnię. Brak drzew zarastających szlak. 

5,3 Smolice – Jutrosin Szlak częściowo lub całkowicie zarośnięty. 

7,1 Jutrosin wjazd na stację Szlak całkowicie zarośnięty krzakami. Zwrotnica wjazdowa 

zdewastowana i niesprawna. Paradoksalnie od tego miejsca tor 

mijankowy do końca stacji w Jutrosinie jest w lepszym stanie niż 

tor główny (mniej zarośnięty). 

7,2 Jutrosin wjazd na stację Na torze mijankowym wykolejnica. 

7,4 Jutrosin Na szlaku cały czas widać miejsca, w którym był on czyszczony. 

7,7 Jutrosin stacja Budynek i perony w zadbanym stanie. 

7,8 Jutrosin wyjazd ze stacji Brukowany przejazd w drodze lokalnej z Jutrosina do Płaczkowa. 

Przejezdny. 

8,0 Jutrosin wyjazd ze stacji Tor zaczyna być zarośnięty jeżynami. Wciąż widać próby jego 

utrzymania w stanie przejezdności. Tor skręca wyraźnie w prawo 

na zachód, częściowo jest nieprzejezdny przez krzaki rosnące w 

jego skraju do samej Dłoni. 

8,7 Grąbkowo Tor zarośnięty. 

8,8 Grąbkowo Zakładu 

Mięsne DUDA 

Przy przejeździe kolejowym zlokalizowane są duże zakłady uboju i 

przerobu żywca Duda SA. Mimo, że zakład jest nowoczesny, to 

przy jego budowie doszło do mocnej dewastacji toru, który na 

całym odcinku przed i za zakładem częściowo jest nieprzejezdny. 

11,8 Dłoń Huby Tor w większości drożny i przejezdny. Miłym akcentem dla 

drezyniarzy są pasące się obok toru konie. 

12,0 Dłoń stacja Budynek stacji jest obecnie zamieszkany lecz tor wokół stacji nie 

jest oczyszczony. Luźno biegające psy stanowią potencjalne 

zagrożenie dla miłośników kolei. 

12,2 Dłoń - Oczkowice Na większości szlaku od Dłoni do Oczkowic tor czysty, zarastają 

go jedynie pojedyncze krzaki i drzewa łatwe do usunięcia. Sytuacja 

zmienia się jednak na około 400m przed Oczkowicami. 
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15,8 Oczkowice Torowisko całkowicie zarośnięte i nieprzejezdne. Przystanek 

osobowy Oczkowice całkowicie zdemolowany i zdewastowany, 

nie nadający się do jakiejkolwiek eksploatacji. 

15,9 Oczkowice przejazd Przejazd wciąż oznaczony krzyżami Św. Andrzeja, ale ze względu 

na stan toru mało który kierowca zwalnia. 

16,2 Oczkowice wyjazd ze 

stacji 

Tor częściowo nieprzejezdny, zarośnięty chwastami. 

18,7 Sobiałkowo Na przejeździe kolejowym z drogą lokalną Sobiałkowo  – Konary 

zalano asfaltem rowki przy szynach, również kostka brukowa na 

chodniku ułożona jest na równi z szyną, nie zostawiając miejsca 

dla kół pociągu / drezyn. 

- Sobiałkowo – Miejska 

Górka 

Po około 400-500 metrach od wyjazdu ze stacji na torze leżą 

zwalone słupy telegraficzne, które blokują przejazd. Poza tym tor 

w większości przejezdny nie licząc pojedynczych krzaków, których 

gałęzie rosną w skrajni toru. Tor w większości zarośnięty krzakami 

i małymi drzewami, nie ma ubytków. 

22,4 Miejska Górka wjazd Tor na całym odcinku miejscami mocno zarośnięty. Opuszczone 

ramiona semaforów już jednak z daleka oznajmiają, z jakiego typu 

stacją mamy do czynienia. Niestety, po dokładniejszej kontroli 

semaforów i zwrotnic okazuje się, że wszystkie są mocno 

zdewastowane i zniszczone. 

22,8 Miejska Górka stacja Zniszczone perony i zdewastowane pozostałości stacji kolejowej 

smutnie kończą szlak. Koniec szlaku. 
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Mapa szlaku kolejowego 

 
 

 

 



Uwarunkowania techniczne i organizacyjne wytyczenia i  oznakowania szlaków drezynowych na obszarze LGD Gościnna Wielkopolska 

 

 
Strona  29 

1.4.6. Szlak Grabonóg - Bodzewo 

 
km Lokalizacja Opis 

27,0 Bodzewo Początek szlaku.  

27,2 Bodzewo - pola Tor zarośnięty i nieprzejezdny. Na torowisku rosną liczne krzewy 

i średniej wielkości drzewa. Liczne drzewa w skrajni toru. 

29,3 Tanecznica Tor odbija od szosy w lewo i kieruje się w dół w stronę 

Grabonogu. Tor częściowo zarośnięty i nieprzejezdny. 

29,6 Grabonóg las Tor wkracza do lasu. Prowadząc cały czas w dół przecina leśny 

zakątek kierując się po około 400 metrach lekko w prawo. Tor, 

choć czyszczony kilka lat temu, obecnie jest nieprzejezdny i 

częściowo zarośnięty. 

29,9 Grabonóg las Tor opuszcza las i prowadzi wokół terenów przemysłowych – 

szlak częściowo zasypany gliną.  

31,1 Grabonóg przejazd Torowisko zasypane i częściowo nieprzejezdne. Koniec szlaku. 

 

Mapa szlaku kolejowego 
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2. Proponowane lokalizacje szlaków drezynowych na obszarze Gościnnej 

Wielkopolski  

 

2.1. Informacje ogólne 

 

Na terenie Gościnnej Wielkopolski znajdują się następujące odcinki kolejowe warte wykorzystania 

turystycznego pod kątem turystyki drezyn ręcznych i rowerowych: 

1) Racot- Bieżyń - Bielewo (do granicy gminy zwanej na potrzebę projektu Bielewo Most) 

(element linii nr 366 Miejska Górka - Kościan). 

Baza kolei - Bieżyń  

Stacje styczne: Kościan 

Styczne linie kolejowe: 

271: Wrocław Główny – Poznań Główny 

376: Kościan - Opalenica 

2)    Domachowo – Krobia Przemieście - Krobia Miasto – Krobia 

(element linii nr 366 Miejska Górka - Kościan). 

Baza kolei – Krobia 

Stacje styczne: Krobia 

Styczne linie kolejowe: 

14: Łódź - Forst 

3)     Krobia – Miejska Górka 

(element linii nr 366 Miejska Górka - Kościan). 

Baza kolei – Miejska Górka 

Stacje styczne: Miejska Górka, Krobia 

Styczne linie kolejowe: 

14: Łódź – Forst 

362: Kobylin - Rawicz 

4)    Miejska Górka - Jutrosin - Kobylin 

(element linii nr 362 Kobylin - Rawicz). 

Baza kolei – Jutrosin 

Stacje styczne: Kobylin, Miejska Górka 

Styczne linie kolejowe: 

14: Łódź – Forst 

366: Miejska Górka - Kościan  
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5)    Kościan – Bonikowo 

(element linii nr 376 Kościan – Opalenica) 

Baza kolei – Bonikowo 

Stacje styczne: Kościan 

Styczne linie kolejowe: 

271: Wrocław Główny – Poznań Główny 

366: Miejska Górka - Kościan 

6)    Grabonóg – Bodzewo 

(element linii nr 366 Miejska Górka – Kościan) 

Baza kolei – Krobia 

Stacje styczne – brak 

Styczne linie kolejowe - brak 

Wyboru odcinków dokonano ze względu na istniejącą bazę noclegową oraz asortyment atrakcji 

dodatkowych. Istotnym elementem jest łatwość znalezienia miejsc początku trasy: 

a) Bieżyń, ze względu na łatwy dojazd i niewielką odległość od lokalnego centrum 

turystycznego, jakim jest wieś Cichowo; 

b) Stacje w Miejskiej Górce oraz Krobi stosunkowo łatwo dojrzeć ze względu na rozległy układ 

torowy oraz przejazdy;  

c) Jutrosin, ze względu na gabaryty budynku dworcowego widoczny jest z dużej odległości. 

Istotna jest również wielkość placu ładunkowego oraz istniejący tor boczny;  

d) Stacja w Bonikowie położona jest niedaleko Kościana i posiada dogodny dojazd drogą 

wojewódzką nr 308. 

Propozycja realizacji kolei drezynowej na poszczególnych odcinkach może zakładać  

ich zróżnicowanie pod względem np. taboru wykorzystanego do realizacji przewozów  

Przykładem może tu być odcinek Domachowo – Krobia Przedmieście - Krobia Miasto – Krobia. 

Odcinek Krobia - Krobia Miasto mógłby być obsługiwany przez drezyny ręczne, natomiast odcinek 

Krobia Przedmieście - Domachowo przez drezyny rowerowe.  

Każda z drezyn mogłaby mieć dodatkowo zamontowany wagonik doczepny do przewozu rowerów 

lub też specjalne zaczepy umożliwiające ich przewóz. Dla zapewnienia komfortu jazdy podróżnych 

drezyny muszą zostać zaprojektowane jako co najmniej czteroosobowe, celem uzyskania właściwej 

mocy napędowej. Aby umożliwić właściwą przepustowość wszystkich tras konieczne jest 

zapewnienie ilości drezyn mogących przewieść co najmniej 40 osób. Odpowiada to wielkości jednej 

dużej klasy wraz z opiekunami i osobami prowadzącymi drezyny. 
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2. 2. Propozycje lokalizacji szlaków drezynowych 
 

Biorąc pod uwagę stan infrastruktury kolejowej na wskazanych do ruchu turystycznego trasach, 

konieczne jest uzupełnienie infrastruktury celem prawidłowego funkcjonowania kolei drezynowych: 

 

2.2.1. Szlak Racot - Bieżyń - Bielewo Most 

Uwarunkowania techniczne 

Największe natężenie ruchu turystycznego drezyn występuje na odcinku Bieżyń-Lubin-Jerka oraz 

Bieżyń-Bielewo Most. Linia kolejowa na całym odcinku pomiędzy Racotem a Bielewem w roku 1995 

została pozbawiona torów mijankowych oraz bocznicowych. Konieczne są zatem następujące 

działania: 

a) zbudowanie żeberka długości 50 metrów w miejscu byłej bocznicy kolejowej stacji Bieżyń. Wjazd 

na żeberko odbywałby się od strony Bielewa. Do wykonania żeberka konieczne jest wbudowanie 

rozjazdu staroużytecznego z szyn S49 oraz zbudowanie 50 metrów toru zakończonego kozłem. 

Wskazane jest zastosowanie podsypki żwirowej grubości 10 cm oraz podkładów betonowych lub 

drewnianych. Dla potrzeb ruchu drezynowego wystarczający byłby tor z szyn H93, H90 lub S14; 

b) zbudowanie żeberka długości 50 metrów na stacji w Bielewie w miejscu byłej bocznicy znajdującej 

się po prawej stronie patrząc w kierunku Gostynia. Wjazd na żeberko odbywałby się od strony 

Bieżynia. Technologia wykonania analogiczna jak w przypadku Bieżynia; 

c) zbudowanie żeberka długości 50 metrów na stacji w Lubiniu w miejscu byłej bocznicy znajdującej 

się po prawej stronie patrząc w kierunku Gostynia. Wjazd na żeberko odbywałby się od strony 

Bieżynia. Technologia wykonania analogiczna jak w przypadku Bieżynia; 

d) zbudowanie żeberka długości 50 metrów na stacji w Jerce w miejscu byłej bocznicy znajdującej się 

po prawej stronie patrząc w kierunku Gostynia. Wjazd na żeberko odbywałby się od strony 

Kościana. Technologia wykonania analogiczna jak w przypadku Bieżynia; 

e) zbudowanie żeberka długości 30 metrów na stacji w Rogaczewie w miejscu byłej bocznicy 

znajdującej się po lewej stronie patrząc w kierunku Gostynia. Wjazd na żeberko odbywałby się od 

strony Gostynia. Technologia wykonania analogiczna jak w przypadku Bieżynia; 

e) zbudowanie żeberka długości 50 metrów na stacji w Racocie w miejscu byłej bocznicy znajdującej 

się po prawej stronie patrząc w kierunku Gostynia. Wjazd na żeberko odbywałby się od strony 

Kościana. Technologia wykonania analogiczna jak w przypadku Bieżynia; 

f) wstawienie tablic informacyjnych na peronach przystanków dotyczących warunków korzystania z 

drezyn, oznaczenia trasy oraz atrakcji turystycznych trasy; 

g)  oznakowanie szlaku wewnętrznymi znakami kolejowymi; 
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h) oznaczenie przejazdów z drogami kołowymi znakami informacyjnymi dla kierowców 

informującymi o kursowaniu drezyn; 

i) oznakowanie oraz wykonanie peronu ziemnego dla nowych przystanków: Gierłachwo  

(na 6 km licząc od stacji Bieżyń w kierunku Racotu), Kopaszewska Droga Krzyżowa  

(na 12 km licząc od stacji Bieżyń w kierunku Racotu), Łagowo Przejazd (1,5 km licząc od stacji 

Bieżyń w kierunku Bielewa); 

j) uzupełnienie łubków oraz śrub na odcinku 300 metrów między Łuszkowem a Kopaszewską Drogą 

Krzyżową. 

Wskazane jest  remont budynku kolejowego w Jerce z przeznaczeniem wykorzystania go                   

w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Dworzec w Jerce stanowi największy obiekt dworcowy na 

całej na trasie. Jerka leżąca na skrzyżowaniu dróg kołowych Śrem – Leszno oraz Kościan – Kunowo 

stanowi również warty rozpatrzenia dodatkowy punkt początkowy celem efektywniejszego 

wykorzystania odcinka w kierunku Racotu. Lepszym punktem byłby jednak budynek kolejowy                     

w Racocie znajdujący się w znacznie lepszym stanie oraz ze względu na możliwość wykorzystania 

turystycznego Stadniny Koni Racot a także niedalekiej atrakcji jaką niewątpliwie jest zbiornik 

Wonieść (7km). Racot posiada również bardziej rozbudowaną bazę noclegową niż Jerka. 

Alternatywny wyjazd drezyn z Racotu dawałby duże obciążenie ruchu turystycznego na odcinku                    

do Rogaczewa oraz Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. Jednocześnie wskazane byłoby nawiązanie 

współpracy z miastem i gminą Gostyń, celem przedłużenia szlaku drezynowego od Bielewa przez 

Kunowo i Dusinę do stacji kolejowej w Gostyniu. 

 

Opis szlaku 

Rozpoczęcie szlaku następuje na dawnym przystanku w Bielewie, urokliwie położonym w środku 

niewielkiego lasku. Krawędź peronowa i peron w stanie złym, podobnie jak dawna wiata 

przystankowa oraz tablica z nazwą stacji. Po opuszczeniu stacji szlak prowadzi nasypem w prawo w 

dół w kierunku wsi. Po pokonaniu zakrętu przy wyjeździe z lasu tor przecina polną drogę z Bielewa. 

Od tego miejsca podróżując szlakiem można oglądać przez kilkaset metrów nietypowe wspólne 

wykorzystanie torowiska dla potrzeb drezynowych jak i drogowych. 

 Delikatnym łukiem w lewo, po przekroczeniu asfaltowej szosy do Łagowa, wśród pól i łąk, pośród 

malowniczych widoków, dociera do wsi Bieżyń, gdzie znajduje się baza Krzywińskiej Kolei 

Drezynowej. W Bieżyniu warto zrobić krótką przerwę na zwiedzanie wsi. Szlak prowadzi dalej, w 

kierunku widocznych już zabudowań Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu, na zwiedzenie którego 

warto zrobić sobie dłuższą przerwę w podróży. Na wysokości zabudowań klasztornych znajduje się 

stacja Lubiń Kościański, obecnie zamieszkana i zadbana. Po opuszczeniu stacji szlak ponownie lekko 
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skręca w kierunku północno – zachodnim, prowadząc następne niespełna 4 kilometry wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 308. Przed widocznymi zabudowaniami wsi Jerka szlak zaczyna biec dalej się od 

szosy, aby minąć wieś z jej północnej strony. Przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 432                      

z Leszna do Śremu, po lewej stronie wyrasta nagle duży budynek stacyjny stacji Jerka.  

Choć sam budynek, jak i krawędź peronu stacji są w dobrym stanie, o tyle znajdujące się                      

na stacji budynki m.in. poczekalni, pozostawiają swoim wyglądem wiele do życzenia.  

Po opuszczeniu stacji szlak, ciągle oddalając się od drogi nr 308, prowadzi niewielkim nasypem przez 

pola i łąki gminy Krzywiń, przekraczając po drodze kilka małych rowów  

i cieków wodnych. Skręcając lekko w lewo obok zabudowań dawnego folwarku rolniczego dociera 

wkrótce do przejazdu z drogą lokalną Rogaczewo – Kopaszewo i do krawędzi peronu na stacji                           

w Rogaczewie. W tym miejscu można zrobić sobie dłuższy postój, aby odwiedzić jeden z okolicznych 

pałaców w Rogaczewie Małym lub Kopaszewie. Ze stacji tor zaczyna prowadzić ponownie w stronę 

drogi wojewódzkiej 308, biegnąc jednak od niego w odległości kilkuset metrów.  

Następna stacja to Choryń, za którą ponownie otwierają się piękne widoki na okoliczne pola. 

Mniej więcej kilometr za stacją czeka nas atrakcja, jaką jest most nad Rowem Wyskoć, wzdłuż 

którego trasa szlaku wiedzie już do samego Racotu. Stacja w Racocie położona jest w północnej 

części wsi, przy rozgałęzieniu lokalnych dróg z Racotu do Czempinia i Turwi.  

Przy peronie stacyjnym szlak się kończy. Warto tutaj zrobić postój i wypocząć na specjalnie 

przygotowanym miejscu do odpoczynku, znajdującym się w pobliżu toru, a następnie udać się na 

zwiedzanie Racotu, szczycącego się pięknym Pałacem Jabłonowskich, Stadniną Koni, ruinami młyna 

i pozostałościami średniowiecznego grodziska. 
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Mapa szlaku drezynowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uwarunkowania techniczne i organizacyjne wytyczenia i  oznakowania szlaków drezynowych na obszarze LGD Gościnna Wielkopolska 

 

 
Strona  37 

2.2.2. Szlak Domachowo – Krobia Przemieście - Krobia Miasto – Krobia 

 

Uwarunkowania techniczne 

Biorąc pod uwagę przeznaczenie linii pod kątem wycieczek rowerowo-kolejowych obciążenie linii 

będzie dość znaczne na całym rozpatrywanym odcinku. Konieczne jest pojawienie się następującej 

infrastruktury: 

a) zbudowanie żeberka długości 50 metrów na stacji w Domachowie w miejscu byłej bocznicy 

znajdującej się po prawej stronie patrząc w kierunku Krobi. Wjazd na żeberko odbywałby się od 

strony Krobi. Technologia wykonania analogiczna jak w przypadku Bieżynia.  Bocznica powinna 

być zakończona małą obrotnicą ręczną długości 4 metrów dla potrzeb obracania drezyn 

rowerowych; 

b) zbudowanie małej obrotnicy ręcznej długości 4 metrów celem obracania drezyn rowerowych                      

na zakończeniu toru przystanku Krobia Przedmieście;  

c)  oznakowanie szlaku wewnętrznymi znakami kolejowymi; 

d) oznaczenie przejazdów z drogami kołowymi informującymi kierowców o kursowaniu drezyn; 

e) umieszczenie tablic informacyjnych na peronach przystanków dotyczących warunków korzystania 

z drezyn, oznaczenia trasy oraz atrakcji turystycznych trasy. 

Jednocześnie wskazane byłoby nawiązanie współpracy z miastem i gminą Gostyń, celem przedłużenia 

szlaku drezynowego od Domachowa przez Grabonóg do stacji kolejowej w Gostyniu. 

 

Opis szlaku  

Jest to szlak typowo rekreacyjny, rodzinny, na pokonanie którego nie potrzeba wielu sił, a radość                    

z jego pokonania przysporzy radości całej rodzinie. Zwłaszcza, jeżeli do ruchu na nim skierowane 

zostaną drezyny o napędzie ręcznym, znane szerzej pod nazwą „moja – twoja”. Szlak rozpoczyna się 

przy dworcu kolejowym Krobia. Dalej przecina ruchliwą szosę nr 434 z Miejskiej Górki do Śremu,                    

a zaraz za nią ostrym łukiem w prawo skręca w kierunku widocznego centrum Krobii. Prowadzi w 

kierunku północnym, prosto w stronę charakterystycznego budynku dawnej stacji kolejowej Krobia 

Miasto. Ponieważ na trasie nie ma skrzyżowań z drogami lokalnymi (są jedynie dwa z drogami 

polnymi) istnieje możliwość wielokrotnego zatrzymywania się i próbowania swych sił przez 

kolejnych członków rodziny!  

W Krobi Miasto kończy się pierwszy odcinek szlaku drezynowego i potrzebne jest 

przedostanie się na północne rubieże miasta, aby ponownie wrócić na tor (np. rowerami, bryczkami 

lub pieszo).  Szlak rozpoczyna się ponownie przy skrzyżowaniu z ulicą Poznańską  

i wiedzie początkowo polami w kierunku wsi Wymysłowo. Za skrzyżowaniem z lokalną drogą do 
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Żychlewa proponowany jest krótki postój, aby zwiedzić wieś, która zgodnie z przyjętą strategią 

działania, stara się być coraz bardziej przyjazna turystom.  

Dalej  szlak wiedzie wzdłuż drogi lokalnej Krobia – Ziółkowo, w stronę widocznej już wsi 

Domachowo. Poruszając się torem warto zwrócić uwagę na rolniczy, płaski charakter otoczenia, 

uformowany w czasie ostatniego zlodowacenia. Tuż przed Domachowem szlak odchodzi nieznacznie 

na zachód od szosy, biegnąc początkowo po małym, a następnie po coraz większym nasypie. Mija 

położony po prawej stronie toru cmentarz i dociera do największej budowli inżynieryjnej na trasie. 

Ponieważ obecny przystanek kolejowy położony jest w północnej części wsi, wskazanym byłaby 

budowa końcowego przystanku szlaku właśnie na wysokości mostu nad strumieniem przecinającym 

wieś. Jest stamtąd bowiem najbliżej do celu podróży, zabytkowego, drewnianego kościoła pod 

wezwaniem Św. Michała Archanioła. 
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Mapa szlaku drezynowego 
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2.2.3. Szlak Krobia – Niepart - Miejska Górka 

 

Uwarunkowania techniczne 

Na odcinku między Krobią a Miejską Górką wskazane jest pojawienie się następującej infrastruktury: 

a) żeberka długości 50 metrów na stacji w Gostkowie w miejscu byłej bocznicy znajdującej się po 

prawej stronie patrząc w kierunku Miejskiej Górki. Wjazd na żeberko odbywałby się od strony 

Miejskiej Górki. Technologia wykonania analogiczna jak w przypadku Bieżynia; 

b) oznakowanie szlaku wewnętrznymi znakami kolejowymi; 

c) oznaczenie przejazdów z drogami kołowymi informującymi kierowców o kursowaniu drezyn; 

d) umieszczenia tablic informacyjnych na peronach przystanków dotyczących warunków korzystania 

z drezyn, oznaczenia trasy oraz atrakcji turystycznych trasy; 

e) uzupełnienie braków torowiska na odcinku 200 metrów przed stacją Krobia. W torze głównym 

wskazane zamocowanie nawierzchni S49. 

 

Opis szlaku 

Szlak drezynowy rozpoczyna się na nieczynnym dla regularnego ruchu kolejowego peronie 1 

dawnego Dworca Kolejowego w Miejskiej Górce. Z dworca prowadzi w stronę zachodnią w kierunku 

widocznej w tle wieży wodnej. Wieża, w której dawniej zbierana była woda niezbędna do napełniania 

nią parowozów, obecnie stoi pusta. Przed bryłą budynku tor skręca ostro w prawo, prowadząc łukiem 

przez mały lasek do mostu nad płynącą przez Miejską Górkę rzekę Dąbroczną. Za mostkiem 

rozpościera się piękny widok na zabudowania cukrowni Miejska Górka. Wkrótce szlak przecina drogę 

krajową nr 36 z Rawicza do Krotoszyna i prowadząc obok zabudowań cukrowni dociera do stawów 

zlokalizowanych na jej zapleczu. Niestety, są one zasłonięte przez ziemne wały cukrowni. Prowadząc 

cały czas na północ, szlak mija kończące się po prawej stronie zakładowe tory cukrowni (możliwość 

podejrzenia rozwiązań technicznych niezbędnych do przetaczania, ważenia wagonów  

i formowania składów pociągów). Wkrótce na drodze pojawia się mały las, na końcu którego należy 

zatrzymać drezynę, gdyż szlak krzyżuje się w tym miejscu z ruchliwą drogą lokalną łączącą Miejską 

Górkę z drogą wojewódzką nr 434.  

Po pokonaniu przejazdu szlak wiedzie małym nasypem wśród rozległych pól.                                  

Warto tu odwrócić głowę, aby spojrzeć na majestatycznie wyglądające stąd zabudowania cukrowni                     

w Miejskiej Górce. Wkrótce szlak dociera do charakterystycznego płaskiego terenu, będącego niegdyś 

równią stacyjną. Warto tutaj na moment się zatrzymać, aby odwiedzić znajdujący się po lewej stronie 

zespół pałacowo – parkowy z XIX wieku. 

Szlak prowadzi dalej w kierunku północnym. Wzdłuż toru zlokalizowane są liczne paśniki, 

wieże myśliwskie i ambony. Poruszając się cicho po szlaku można zresztą samemu zrozumieć ich 
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ilość – wyskakujące z krzaków i zarośli liczne sarny, jelenie i zające stanowią nieodłączny element 

podróży. Tor mija wkrótce Rozstępniewo i Gostkowo, widoczne po prawej stronie. Po następnych 

kilometrach obok toru nagle z prawej strony pojawia się brukowana droga, częściowo już zarastająca 

trawą. To nieodzowny sygnał, że szlak doprowadził do Niepartu, małej wioski w powiecie krobskim. 

Zatrzymując drezynę przed przejazdem kolejowym we wsi, koniecznie trzeba się udać do widocznego 

we wsi kościoła i majątku dworskiego. 

Opuszczając Niepart szlak skręca nieco w kierunku zachodnim i prowadzi prosto przed siebie do 

rolniczej wsi Ciołkowo. We wsi czeka na miłośników drezynowania miła niespodzianka w postaci 

jednoprzęsłowego mostu nad rzeką Samicą. Most nie jest specjalnie długi, jednak jazda po nasypach 

prowadzących do niego dostarcza wiele przyjemności. Po pokonaniu mostu przed oczami pojawia się 

piękna panorama Krobi – historycznego miasteczka w południowej Wielkopolsce. Wyraźnie widać 

już wieżę kościoła Św. Mikołaja, jak również zabytkowe budynki kolejowe na dworcu. Zbliżając się 

do dworca coraz bardziej zaczyna nurtować pytanie, jak na niego dotrzeć, skoro tor biegnie cały czas 

prostopadle do widocznej magistrali Leszno – Ostrów. Na to pytanie odpowiedź dostaniemy dopiero  

na zakończenie podróży, już po zejściu z drezyny na dworcu w Krobi. 
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Mapa szlaku drezynowego 
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2.2.4. Szlak  Kobylin - Jutrosin – Miejska Górka 

 

Uwarunkowania techniczne 

Na odcinku między Miejską Górką a Kobylinem wskazane jest pojawienie się następującej 

infrastruktury: 

a) żeberka długości 50 metrów na stacji w Dłoni w miejscu byłej bocznicy znajdującej się po prawej 

stronie patrząc w kierunku Miejskiej Górki. Wjazd na żeberko odbywałby się od strony Miejskiej 

Górki. Technologia wykonania analogiczna jak w przypadku Bieżynia; 

b) żeberka długości 50 metrów na stacji Smolice  w  miejscu byłej bocznicy znajdującej  

się po prawej stronie patrząc w kierunku Miejskiej Górki. Wjazd na żeberko odbywałby się  

od strony Miejskiej Górki. Technologia wykonania analogiczna jak w przypadku Bieżynia; 

c)  oznakowanie szlaku wewnętrznymi znakami kolejowymi; 

d) oznaczenie przejazdów z drogami kołowymi informującymi kierowców o kursowaniu drezyn; 

e) umieszczenie tablic informacyjnych na peronach przystanków dotyczących warunków korzystania 

z drezyn, oznaczenia trasy oraz atrakcji trasy; 

f) wyremontowanie części parterowej budynku dworcowego w Jutrosinie celem wykorzystania                     

w przyszłości na cele związane z obsługą ruchu turystycznego.  

 

Opis szlaku 

Proponowany szlak drezynowy rozpoczyna się na stacji w Kobylinie, będącej czynną stacją na linii 

kolejowej Leszno – Ostrów Wielkopolski. Zaraz po opuszczeniu ostatnich budynków obsługi stacji                    

i przekroczeniu drogi lokalnej Kobylin – Rębiechów, szlak zaczyna długi zakręt w lewo i kierując się 

na południowy zachód opuszcza zabudowania. Prowadząc początkowo polami przecina ciek wodny                    

i przejazd z drogą polną, aby wkrótce wkroczyć do cichego i spokojnego lasu.                                               

Przy odrobinie szczęścia drogą wkrótce przebiegną spłoszone sarny, a i niewykluczone jest spotkanie 

zająca. Po pokonaniu kolejnego łagodnego łuku w lewo tor przecina ruchliwą drogę krajową nr 36                   

i udaje się prosto w kierunku widocznego już końca lasu. Niewiele dalej na szlaku pojawia się 

pierwsza stacja – Smolice, z zadbanym nie tylko budynkiem dworcowym, ale również ogrodem na 

peronie. W Smolicach warto zresztą zatrzymać się na dłużej, aby zwiedzić pałac i park w centrum 

wsi. 

Opuszczając Smolice szlak prowadzi nadal prosto do skrzyżowania z drogą lokalną 

Rogaczewo – Ochłoda, po przekroczeniu którego zaczyna skręcać wyraźnie w kierunku zachodnim,                  

w stronę widocznego już budynku stacji Jutrosin. Równia stacyjna wraz  

z rozjazdem i torem mijankowym rozpoczyna się tuż po przekroczeniu drogi Smolice – Jutrosin. 
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Imponujący, samotny budynek dworca w Jutrosinie wygląda wspaniale zwłaszcza w promieniach 

zachodzącego słońca.  

Z Jutrosina szlak ponownie skręca w prawo i obierając kierunek północno-zachodni kieruje się 

w stronę Dłoni. Prowadząc przez pola i łąki mija kolejne oddalone wioski  

i przysiółki, a także ubojnię firmy Duda w Grąbkowie. Docierając do kolejnego stojącego 

majestatycznie budynku dworca w Dłoni, szlak zaczyna ponownie zmieniać kierunek  

na południowo-zachodni. Korzystając z dogodnej drogi z dworca do wsi, warto tu zrobić kolejny 

postój na zwiedzanie położonego w parku Pałacu Lubeckiego. 

Wyruszając ze stacji Dłoń szlak wkrótce obiera swój ostateczny kierunek i zaczyna prowadzić 

w kierunku widocznych już kominów Cukrowni Miejska Górka. Przekraczając kolejne małe cieki 

wodne dociera wkrótce do dawnego przystanku Oczkowice, a następnie do stacji Sobiałkowo, 

zbliżanie się do której już z daleka umili wycieczkowiczom rżenie koni na wybiegu przed stacją.  

Po opuszczeniu stacji szlak po raz ostatni delikatnie koryguje swój kierunek i w linii prostej prowadzi 

w kierunku zabudowań Miejskiej Górki. Pierwsze oznaki zbliżania się do stacji w postaci semafora 

wjazdowego czekają drezyniarzy tuż po przekroczeniu drogi lokalnej do Niemarzyna. Wkrótce 

pokonując zwrotnice torów dodatkowych drezyny zatrzymają się przy peronie pierwszym dawnego 

dworca w Miejskiej Górce. To koniec szlaku czwartego, lecz zapaleni drezyniarze mogą kontynuować 

podróż rozpoczynającym się tutaj szlakiem numer 3 w kierunku Krobi. 
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Mapa szlaku drezynowego 
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2.2.5. Szlak Kościan – Bonikowo 

 

Uwarunkowania techniczne 

Na odcinku między Kościanem a Bonikowem wskazane jest pojawienie się następującej 

infrastruktury: 

a)  oznakowanie szlaku wewnętrznymi znakami kolejowymi; 

b) oznaczenie przejazdów z drogami kołowymi informującymi kierowców o kursowaniu drezyn; 

c) umieszczenie tablic informacyjnych na peronach przystanków dotyczących warunków korzystania 

z drezyn, oznaczenia trasy oraz atrakcji trasy; 

d) wyremontowanie części parterowej budynku dworcowego w Bonikowie celem powstania 

wykorzystania w przyszłości na cele związane z obsługą ruchu turystycznego. 

 

Opis szlaku 

Warta odnotowania jest propozycja włączenia w projektowany system szlaków drezynowych                      

na obszarze Gościnnej Wielkopolski ważnego punktu przesiadkowego jakim jest Kościan położonych 

na linii kolejowej Poznań – Wrocław. Konsultacje społeczne przeprowadzone w ramach opracowanie 

niniejszej koncepcji pokazały, że pomimo, iż samorząd Miasta Kościan nie należy do Lokalnej Grupy 

Działania Gościnna Wielkopolska to istnieje silna więź z należącym do niej samorządem Gminy 

Kościan – co daje podstawy do planowania wspólnych projektów turystycznych, np. szlaku 

drzynowego na wskazanym odcinku szlaku kolejowego. 

Mapa szlaku drezynowego 
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2.2.6. Szlak Bodzewo – Grabonóg 

 

Uwarunkowania techniczne 

Na odcinku między Bodzewem a Grabonogiem wskazane jest pojawienie się następującej 

infrastruktury: 

a) żeberka długości 50 metrów na równi w Grabonogu w miejscu skrzyżowania z drogą lokalną. 

Wjazd na żeberko odbywałby się od strony Gostynia. Technologia wykonania analogiczna jak w 

przypadku Bieżynia; 

b) żeberka długości 50 metrów na stacji w Bodzewie. Wjazd na żeberko odbywałby się od strony 

Miejskiej Górki. Technologia wykonania analogiczna jak w przypadku Bieżynia; 

c) oznakowanie szlaku wewnętrznymi znakami kolejowymi; 

d) oznaczenie przejazdów z drogami kołowymi informującymi kierowców o kursowaniu drezyn; 

e) umieszczenie tablic informacyjnych na peronach przystanków dotyczących warunków korzystania 

z drezyn, oznaczenia trasy oraz atrakcji trasy. 

 

Opis szlaku 

Krótki szlak drezynowy na terenie gminy Piaski rozpoczyna się w malowniczej wsi Bodzewo.  

Linia kolejowa biegnie prosto wzdłuż wsi. Wyruszając z Bodzewa tor prowadzi nas prosto w kierunku 

widocznej na horyzoncie wieży klasztornej. Jednak tuż przed wsią Tanecznica, szlak zaczyna skręcać 

w lewo i coraz głębszym wąwozem rozpoczyna swoją drogę w dół. Wkrótce opuszcza on również 

gościnne pola i wkracza do małego lasku, w którym kontynuuje swoją drogę w dół do przejazdu 

drogowego w Grabonogu.  

Tu szlak się kończy, choć widoczna w tle panorama Gostynia zachęca do dalszej wycieczki. 

Mapa szlaku drezynowego 

 


