
 

 

  Tabela 5. Rodzaje ładunków, które były obsługiwane przez bocznicę 

cementowni „Goleszów” od 1945 r. 

Kolor zielony – obecne oraz istniejące serie/typy wagonów (stan na luty 2015) 

Kolor czerwony – nieaktualne serie/typy wagonów, bądź wagony wycofane z użytkowania 

(stan na luty 2015) 

 

Rodzaj operacji 

 

Rodzaj ładunku 

 

Skąd/dokąd 

 

Rodzaj wagonu 

towarowego  

(w nawiasie: Seria/typ) 

 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

Ładunki 

przyjeżdżające do 

zakładu 

Miał węglowy 

(palenie w piecach 

zakładu) 

Węgiel kamienny 

(deputat) 

KWK „Śląsk” 

 (Ruda Śląska, 

stacja obsługująca 

Katowice Ligota) 

KWK „Brzeszcze” 

(stacja obsługująca 

Brzeszcze) 

Wagony węglarki 

dwuosiowe (E, Ea)  

czteroosiowe 

(Eao, Eas Eaos) 

 

KWK „Brzeszcze” 

zamiast  

KWK „Śląsk”  

od lat 80-tych 

Żużel 

wielkopiecowy 

granulowany  

Huty w woj. 

Śląskim 

Wagony węglarki 

czołowo-uchylne 

(Eas) 

Do 1984 r. 

Gips Woj. Opolskie b.d. Do 1984 r. 

Kamień wapienny 

odpadowy 

Kamieniołom 

Bukowa  

(stacja obsługująca 

Małogoszcz) 

Kopalnia Wapienia 

„Czatkowice”  

(stacja obsługująca 

Krzeszowice) 

Wagony węglarki dwu i 

czteroosiowe 

(E, Eao,   

Es, Eas Eaos)  

Samowyładowcze 

wagony do przewozu 

kamienia (Fd/ 41/2WS, 

Fd/41/3WS oraz  

Flls/204V) w języku 

potocznym „szutrówki”. 

Czteroosiowy 

samowyładowczy wagon 

(Fads/24Ve) 

Od lat 70-tych 

zeszłego wieku. 

Bukowa do lat  

80-tych zeszłego 

wieku. 

Cement luzem Cementownia 

„Strzelce Opolskie” 

(Stacja obsługująca 

Rozmierka) 

Wagony zbiornikowe 

(U/CWL-24 lub CWL-20, 

 Us/ CWL-26) bądź 

(Ucs/220S, Uacs/408S) 

 w języku potocznym 

„gruszki”, „pudernice”. 

Od 1984 r. 



 

 

 

 

Rodzaj operacji 

 

 

Rodzaj ładunku 

 

 

Skąd/dokąd 

 

Rodzaj wagonu 

towarowego  

(w nawiasie: Seria/typ) 

 

 

 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

Wyjeżdżało z 

zakładu 

 

 

 

 

 

Cement pakowany 

w workach 

Różni odbiorcy 

(indywidualni, oraz 

przedsiębiorstwa 

m.in. GS) w Polsce 

Wagony kryte: 

-dwuosiowe 

(G, Gs, Ggs lub Gbs, 

Gbkks) 

- czteroosiowe  

(Gas, Gags-t/401 K, 

401Ka) 

 

 

Cement luzem Różni odbiorcy  Wagony zbiornikowe 

(U/CWL-24 lub CWL-20, 

 Us/CWL-26 bądź 

Ucs/220S, Uacs/408S) w 

języku potocznym 

„gruszki”, „pudernice”. 

 

Wapno palone 

luzem 

Zakłady Chemiczne 

w Policach 

(stacja obsługująca 

Jasienica) 

Wagony zbiornikowe 

(U/CWL-24, 

 Us/ CWL-26 bądź 

(Ucs/206S, Ucs/220S, 

Uacs/408S) w języku 

potocznym „gruszki”, 

„pudernice”. 

Od 1984 roku. 

Wapno palone w 

kawałkach 

Różni odbiorcy  

(np. w stacji 

Otwock) 

Wagony węglarki 

czteroosiowe (Eaos) 

zabezpieczone oponami 

wagonowymi.  
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