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  Kolejne dwa nowe pociągi trafiły do województwa lubuskiego. To znane
już Lubuszanom „Impulsy”. Zostały zakupione przez Urząd Marszałkowski
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. – W
ferworze walki z pandemią nie zapominamy o innych celach i zadaniach
jakie zaplanowaliśmy – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.  
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Pojazdy zostan? w??czone do obs?ugi regularnych po??cze? ju? nied?ugo, bo od nowego rozk?adu
jazdy poci?gów, czyli 13 grudnia br. B?d? kursowa? na linii Kostrzyn - Gorzów Wlkp. - Krzy? - Pozna?
G?ówny. Obs?u?? m.in. popularne w?ród mieszka?ców pó?nocnej cz??ci naszego województwa poci?gi
"K?odawka", "Wilda" oraz "Uj?cie Warty". - Przewozy kolejowe to jeden z priorytetów, je?li chodzi o
sprawno?? dzia?ania siatki transportowej w naszym regionie. D??ymy do tego, aby zapewni? wszystkim
mieszka?com, tak?e tym ?yj?cym na obszarach gorzej skomunikowanych, by nie byli wykluczeni. St?d
coroczny udzia? w bud?ecie województwa pieni?dzy na wsparcie przewozów regionalnych - t?umaczy
cz?onek zarz?du Marcin Jab?o?ski.
 

Nowoczesne i komfortowe

Dwa trójcz?onowe zespo?y trakcyjne z nap?dem spalinowym typu 36WEhd z rodziny "Impuls 2" s?
jednymi z najnowocze?niejszych pojazdów w Polsce. Osi?gaj? pr?dko?? maksymaln? 120 km/h, a na
pok?ad zabieraj? 330 pasa?erów, w tym 160 na miejscach siedz?cych. Pojazdy wyposa?one s? w
audiowizualny system informacji pasa?erskiej, bezprzewodowy dost?p do Internetu, a tak?e gniazda USB
oraz 230V do ?adowania urz?dze? elektronicznych. Dla bezpiecze?stwa pasa?erów, sk?ady wyposa?ono
w monitoring oraz tzw. interkom, umo?liwiaj?cy nawi?zanie po??czenia g?osowego z maszynist?.
Komfort podró?y zapewniaj? równie? wygodne fotele z rozk?adanymi stolikami, klimatyzacja oraz
przestronna toaleta z przewijakiem dla niemowl?t. Sk?ady dostosowane s? do potrzeb osób o
ograniczonej mo?liwo?ci poruszania si?, a tak?e wyodr?bniono w nich miejsca dla rowerów, wózków
dzieci?cych i inwalidzkich. Ich producentem jest nowos?decki NEWAG, który na wykonanie
zamówienia mia? 2 lata od podpisania umowy i z zadania wywi?za? si? wzorowo. 

 

Lubuski tabor kolejowy

Od kilku lat Województwo Lubuskie konsekwentnie poprawia jako?? regionalnego transportu
kolejowego w?a?nie m.in. poprzez zakupy nowych pojazdów. – Musimy i chcemy by? bardziej Eko.
Zale?y nam tym, ?eby mieszka?cy przesiadali si? z w?asnego transportu do poci?gu, ale nie byle jakiego
– podkre?la marsza?ek Polak. Tych nowoczesnych pojazdów Lubuskie ma obecnie ju? 23 sztuki: 20 z
nap?dem spalinowym i 3 z elektrycznym. ??czna warto?? dotychczasowych zakupów to blisko 228 mln
z?. Wszystkie pojazdy udost?pniane s? Lubuskiemu Zak?adowi spó?ki POLREGIO, który na zlecenie
Województwa Lubuskiego realizuje regionalne po??czenia kolejowe. –W bie??cym roku na
dofinansowanie po??cze? kolejowych zapisano w bud?ecie Województwa Lubuskiego kwot? ponad 55,5
mln z?, a na 2021 rok blisko 73,2 mln z?, uwzgl?dniaj?c? miedzy innymi dalszy rozwój oferty
przewozowej dla mieszka?ców naszego regionu – podsumowuje El?bieta Anna Polak. 

Pojazdy zakupiono w ramach realizowanego przez Województwo Lubuskie projektu pn. "Zakup
pasa?erskich pojazdów kolejowych" Regionalnego Programu Operacyjnego  - Lubuskie 2020. Zakup
sk?adów uzyska? dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Warto?? ca?ego projektu to 43 085 781,00 z?, w tym dofinansowanie unijne 35 706 763,06 z?.
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