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2.Wstęp

W ostatnich latach można było zauważyć  pewne procesy świadczące o powolnym renesansie kolei na Dolnym
Śląsku. Po prawie 20 latach degradacji transportu szynowego w regionie pojawiły się oznaki świadczące o nowym,
miejmy nadzieję trwałym trendzie, który przywróci komunikacji kolejowej na Dolnym Śląsku jej właściwe miejsce.
Jego oznakami są m. in. remonty zaniedbanych wcześniej linii kolejowych i związane z nimi skrócenie czasu przejazdu
pociągów, poprawa oferty przewozowej i jej lepsze dopasowanie do aktualnych potrzeb mieszkańców, co w efekcie
przynosi  wzrost  liczby  osób,  które  decydują  się  na  korzystanie  z  transportu  kolejowego.   Przykładem  udanej
rewitalizacji trasy kolejowej jak i odbudowy potoków pasażerskich jest linia kolejowa Wrocław – Wałbrzych - Jelenia
Góra. W ciągu ostatnich 6 lat udało się na tym ciągu skrócić czas przejazdu pociągów pasażerskich o ponad godzinę,
zwiększyć liczbę kursów, jak również wprowadzić nowoczesny i/lub zmodernizowany tabor. 
Jednakże  nie  tylko  na  głównych  trasach  można  było  zauważyć  zachodzące  zmiany.  Zamiarem  autora  niniejszej
publikacji jest pokazanie procesów jakie zachodziły (i zachodzą nadal) na przestrzeni ostatnich 5 lat na lokalnej linii
kolejowej Sędzisław –  Kamienna Góra – Lubawka –  granica państwa. 

Wprowadzone pojęcie Śląsk Kamiennogórski (używane zamiennie z takimi terminami jak powiat kamiennogórski i
region kamiennogórski) ma na celu m .in. uświadomienie czytelnikom, że region ten jest także Śląskiem, co nie jest dla
wszystkich  takie  oczywiste  ze  względu  na  powszechne  stereotypy  związane  z  tą  krainą.  Kolejnym  argumentem
przemawiającym  za  przyjęciem  tego  określenia  są  przedwojenne  nazwy  miast:  Kamienna  Góra  (Landeshut in
Schlesien)  i  Lubawka  (Liebau  in  Schlesien),  które  wyraźnie  i  jednoznacznie  podkreślają  przynależność  obu
miejscowości  do  Śląska.  W  niniejszym tekście  jako  Śląsk  Kamiennogórski  rozumie  się  obszar  obejmujący  teren
obecnego powiatu kamiennogórskiego, przy czym najbardziej interesującymi terenami z punktu widzenia przebiegu
linii kolejowych są: Kotlina Kamiennogórska, Kotlina Marciszowska, Brama Lubawska oraz Obniżenie Lesku. Należy
przy tym zwrócić uwagę, że wśród specjalistów występują różnice poglądów oraz kontrowersje co do przynależności
w/w jednostek do większych obszarowo terenów wynikające m .in. z tego, że omawiany obszar znajduje się na granicy
Sudetów Środkowych oraz Zachodnich [L-10].

Opracowanie jest poświęcone w głównej mierze liniom kolejowym nr 298 Kamienna Góra –  Sędzisław oraz nr 299
Kamienna Góra –  Lubawka, a ewentualne nawiązania do przylegających szlaków kolejowych są  wprowadzone w
ścisłym kontekście do głównego tematu. Takie założenie wynika, z tego że biorąc pod uwagę wszystkie linie kolejowe
rozpoczynające bieg w Kamiennej Góry, to tylko na dwóch wyżej wymienionych odcinkach prowadzone są przewozy
towarowe, jak i sezonowe pasażerskie. Naturalnie w tekście znajdują się liczne odniesienia do najważniejszej w tej
części Śląska linii  kolejowej  nr  274 Wrocław – Wałbrzych – Sędzisław –  Jelenia Góra, która stanowi  ważną  oś
komunikacyjną regionu. Szlak kolejowy Sędzisław –  Kamienna Góra –  Lubawka będący jej odgałęzieniem jest siłą
rzeczy naturalnie powiązany z główną trasą, której nie sposób pominąć przy niniejszej analizie.  
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3. Lata 2010-2011 jako okres  stabilizacji połączenia Jelenia Góra -Trutnov

3.1. Przewozy pasa żerskie w okresie wakacji 2010 roku 

Drugi sezon kursowania pociągów sezonowych Jelenia Góra-Trutnov można było zaliczyć jako okres niepewności oraz
swego rodzaju walki  o uruchomienie tych połączeń w okresie letnim 2009 r. [L-2], jednakże mimo to sam koniec
wspomnianego  2009  roku  zakończył  się  optymistycznie.  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Dolnośląskiego
(UMWD) pozytywnie przychylił  się do propozycji rozszerzenia kursowania tych składów o miesiąc maj [1]. Godne
odnotowania  jest  również  to,  że  ogólna  atmosfera  wokół  tego  połączenia  była  zdecydowanie  lepsza  aniżeli  rok
wcześniej.

Z  tego  powodu  bez  większych  problemów  1  maja  2010  roku  już  trzeci  raz  ruszyły  weekendowe  pociągi
Jelenia Góra – Trutnov hl.n.. W porównaniu do poprzedniego roku na plus można było zaliczyć następujące kwestie:

-lepszy rozkład jazdy, obejmujący 3 pary połączeń  w pełnej relacji Jelenia Góra – Trutnov hl..n.  bez rozróżnienia
rozkładu na sobotę i niedzielę oraz bez uruchamiania „ogryzkowych” pociągów z Trutnova do Sędzisławia;

-zamontowanie  przez  Dolnośląski  Zakład  Przewozów  Regionalnych  we  Wrocławiu  (DZPR)  wandaloodpornych
rozkładów jazdy na stacji w Kamiennej Górze oraz na przystanku osobowym w Lubawce.

Fot. 1 - Rozkład jazdy pociągów wywieszony w Kamiennej Górze w 2010 roku
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Obsługę pierwszych w 2010 roku pociągów pasażerskich z Jeleniej Góry do Trutnova zapewniał spalinowy
zespół trakcyjny (szt) SA134-007. Środkowa para pociągów Jelenia Góra – Trutnov – Jelenia Góra została wydłużona
po  stronie  czeskiej  do Svobody nad  Úpou.  Prawdopodobnie  było  to  pierwsze  w historii  bezpośrednie  połączenie
kolejowe  ze  stolicy  Karkonoszy  do  tej  niewielkiej  czeskiej  miejscowości,  znajdującej  się  pomiędzy  Wschodnimi
Karkonoszami a Górami Kruczymi. Przewozy pasażerskie na linii kolejowej Trutnov hln. – Svoboda n. Úpou już od
1997 roku są prowadzone przez firmę  Viamont a.s (obecnie GWTR), w związku z czym wydłużenie relacji pociągu z
Jeleniej Góry było związane z przejęciem obsługi tej jednej pary połączeń na odcinku Trutnov – Svoboda n. Úpou –
Trutnov  przez szt SA134 (w okresie kursowania pociągów sezonowych Jelenia Gora –  Trutnov hl.n.). Polski pojazd
podczas  pierwszego  przejazdu  (a  zapewne  także  podczas  późniejszych  również)  do  Svobody  wzbudzał  duże
zainteresowanie pasażerów oraz mijanych na jego trasie mieszkańców Republiki Czeskiej.

Fot. 2  - SA134-007 podczas postoju w Svobodzie nad Úpou, 1 maj 2010 r.

Niewątpliwie była to dobra reklama polskiego składu tym bardziej że kolejarzom z Przewozów Regionalnych udało się
w końcu wprowadzić do wyświetlacza nazwy stacji końcowych: Trutnov hl.n. oraz Svoboda nad Úpou, dzięki czemu
nie było  już  konieczności  stosowania  tradycyjnej  tablicy relacyjnej,  umieszczanej  za wyświetlaczem,  jak miało  to
miejsce w poprzednich latach.

Podsumowując  kursowanie  pociągów sezonowych  w 2010 roku,  można  stwierdzić,  że  realizowane  było  ono  bez
większych utrudnień widocznych z punktu widzenia pasażera, choć nie wszystko było idealne. 
Pewną  niedogodnością  (aczkolwiek  nie  trwającą  długo)  było  uruchomienie  Kolejowej  Komunikacji  Zastępczej  na
odcinku Královec – Trutnov hl.n. –  Královec w dniach 29-30 maja oraz w dniach 3-6 czerwca 2010 roku. Kursowanie
autobusów zastępczych na tym odcinku było wymuszone prowadzonymi ówcześnie pracami na stacji Trutnov Poříčí,
w wyniku których jest ona obecnie sterowana z sąsiedniej stacji Trutnov Stred. Polski pociąg dojeżdżał wówczas do
Královca, gdzie pasażerowie, podróżujący do Trutnova przesiadali się na czeski autobus zastępczy. 
Znacznie większym i poważniejszym problemem były kłopoty ze skomunikowaniami pociągów po polskiej stronie na
stacji Sędzisław. Do czasu korekty rozkładu jazdy nie zapewniono skomunikowania pierwszego pociągu do Trutnova
ze składem z Wrocławia, a dwuminutowa przesiadka z porannego pociągu relacji Trutnov hl.n. –  Jelenia Góra na stacji
Sędzisław  nie  była  wskazywana  przez  internetowy  rozkład  jazdy  pociągów.  Niestety,  podobne  perturbacje  ze
skomunikowaniami w Sędzisławiu oraz ich brakiem w internetowym rozkładzie jazdy pociągów pojawiały się także w
kolejnych latach, co pozwala je określić mianem niechlubnej tradycji towarzyszącej kursowaniu pociągów sezonowych
Jelenia Góra - Trutnov hl.n.
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3.2. Infrastruktura kolejowa w regionie kamiennogórs kim u progu kolejnej dekady

 
Kursowanie  pociągów,  niezależnie  czy  to  pasażerskich,  czy  też  towarowych,  jest  ściśle  powiązane  z

infrastrukturą  kolejową,  której  stan  determinuje  ofertę,  jaką  można  zaproponować  pasażerom  bądź  klientom
przewoźników towarowych, a także mocno wpływa na postrzeganie transportu kolejowego przez mieszkańców.
Z tego powodu niezwykle istotny jest jej stan, prowadzone inwestycje, ich jakość, a przede wszystkim prace związane z
codziennym bieżącym utrzymaniem infrastruktury kolejowej.
W [L-2] zwrócono uwagę na postępującą degradację linii kolejowej nr 274 Wrocław – Wałbrzych –  Jelenia Góra, która
jest szkieletem komunikacji kolejowej regionu i bez wątpienia jedną z ważniejszych linii kolejowych na Śląsku.  Na
szczęście rok 2010 okazał się znacznie lepszy od poprzedniego, gdyż zarządca infrastruktury spółka PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. rozpoczęła prace modernizacyjne na kilku odcinkach tej linii, które były kontynuowane w następnych
latach przyczyniając się do znacznego skrócenia czasu jazdy pociągu z Jeleniej Góry do Wrocławia. Na terenie powiatu
kamiennogórskiego  najbardziej  znacząca była  modernizacja  toru nr  2 na odcinku Marciszów – Janowice  Wielkie.
Inwestycja ta realizowana przez firmę  „Dolkom” pozwoliła na podniesienie prędkości z 40 km/h do 80 km/h, a przy
okazji wymusiła na czas trwania robót ponowne wykorzystanie peronu nr 2 na stacji Marciszów. Z tego peronu  w 2010
roku odjeżdżały również składy do Trutnova, co jest o tyle ciekawe, że w latach 90-tych ubiegłego wieku drugi peron w
Marciszowie  kojarzył  się  przede wszystkim z zaczynającymi  oraz kończącymi  tutaj  bieg pociągami  osobowymi  z
Lubawki. 
Sam remont, bardzo potrzebny i wyczekiwany od wielu lat, nie został niestety wykonany w 100% zgodnie ze sztuką
inżynierską. Już niecały rok później ujawniły się na torze nr 2 w okolicach Marciszowa usterki, skutkujące drastycznym
ograniczeniem prędkości oraz opóźnieniami pociągów [10]. Kolejne problemy ujawniły się cztery lata później, kiedy
znów wprowadzono ograniczenie prędkości na całym odcinku z Marciszowa do Janowic Wielkich tym razem do 50
km/h.  Jedynym  pocieszeniem  jest  fakt,  że  obydwa  ograniczenia  zostały  w  miarę  szybko  usunięte,  ale  zachodzi
uzasadniona obawa, że problemy z tym odcinkiem mogą pojawiać się w przyszłości.

Przechodząc do linii  kolejowej  nr  298 Kamienna Góra – Sędzisław,  wskutek pogarszającego się  stanu podkładów
zabudowanych w torze nr 2 wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h na odcinku od km 0,7 do km 1,2. Zostało
ono wprowadzone 04.06.2010 roku i obejmowało odcinek zbudowany z szyn z 1974 roku oraz podkładów drewnianych
(rocznik 1989), jak i  betonowych z 1983 roku [2].

Podobnie jak w ubiegłych latach na stacji w Kamiennej Górze wyjazdy w kierunku Sedzisławia odbywały się na rozkaz
pisemny, ponieważ semafory wyjazdowe północnej głowicy stacji nie mogły podawać sygnałów Sr 2 „Wolna droga”.
Było  to  wynikiem  niedziałania  blokady  liniowej  na  szlaku  Kamienna  Góra  –  Sędzisław,  z  powodu  kradzieży  i
dewastacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Sędzisław [2].

Jak się później okazało, przywrócenie funkcjonowania blokady liniowej oraz semafora wyjazdowego nastąpiło dopiero
po 4 latach.

Podsumowując stan infrastruktury kolejowej na terenie Śląska Kamiennogórskiego w 2010 roku, trzeba obiektywnie
przyznać, że utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń srk przy licznych kradzieżach i dewastacjach z pewnością nie
jest  zadaniem łatwym,  aczkolwiek  z drugiej  strony nie  zawsze urządzenia były  (i  są)  dobrze zabezpieczone przed
intruzami. Jednakże bierność Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu jeśli chodzi o wycinkę krzaków, drzewek czy
też trawy na peronach bądź międzytorzu  usprawiedliwić  już się  nie da. Stacja kolejowa Kamienna Góra w okresie
wakacyjnym  2010  bardziej  przypominała  łąkę  (czy  nawet  młody  las),  aniżeli  teren  kolejowy.  Spalinowy  zespół
trakcyjny SA134, przemierzając odcinek z Sędzisławia do granicy państwa, wił się pomiędzy krzakami i drzewkami
zarówno  rosnącymi  wzdłuż  linii  kolejowych  nr  298  i  299,  jak  również  między  szynami.  Niejednokrotnie  liczna
roślinność ocierała się o korpus pojazdu powodując rysowanie jego powłok lakierniczych, a także podczas powrotu z
Czech  oznajmiała,  że znajdujemy się  już  w  Polsce.   Na  szczęście  problem został  dostrzeżony [2,3,4]  i  zarządca
infrastruktury  (PKP  PLK)  podjął  działania  zmierzające  do  usunięcia  nadmiernej  roślinności  na  stacji  kolejowej
Kamienna Góra, która negatywnie wpływała zarówno na stan kursujących tam pojazdów, jak i samego torowiska, nie
wspominając już o względach estetycznych. 
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Fot.3 - Pociąg osobowy relacji Trutnov hl.n. - Jelenia Góra wyjeżdża z zarośniętej stacji Kamienna Góra,
4 czerwiec 2010 r.

3.3. Rok 2011 czyli pierwsze bezpo średnie poł ączenie ze stolic ą Śląska

Pierwsze informacje dotyczące planowanej oferty przewozowej na kolejny rok pojawiły się już w           I
połowie 2010 roku [5]. Wynikało z nich, że na 2011 rok zaplanowano trzy pary pociągów do Trutnova, w tym jedną
bezpośrednią z Wrocławia. Wprowadzenie bezpośredniej relacji Wrocław Główny - Trutnov hl.n jest o o tyle ciekawe,
że  było  to  najprawdopodobniej  pierwsze  po  1945  roku  bezpośrednie  połączenie  kolejowe  łączące  przygraniczną
Lubawkę  ze stolicą  Śląska.  Pobieżna analiza wybranych rozkładów jazdy [R-1,  R-2, R-3, R-4,  R-5] potwierdza te
przypuszczenia. Powyższe stwierdzenie nie może już jednak dotyczyć Kamiennej Góry, która wg rozkładu jazdy z 1948
roku  posiadała  bezpośrednie  połączenie  kolejowe  z  Warszawą,  Dęblinem  oraz  Gdynią.  Było  to  spowodowane
wytrasowaniem tych składów (zaczynających i kończących bieg w Jeleniej Górze) na odcinku Sędzisław-Jelenia Góra
nieco okrężną drogą przez Kamienną Górę, Kowary, Mysłakowice.

Fot. 4 - Rozkład jazdy pociągów weekendowych w 2011 roku dla przystanku w Błażkowej
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Kolejną zmianą, która miała wpływ na funkcjonowanie połączeń do Trutnova, były modyfikacje prawne związane z
ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym [P-1]. Pojawiły się w niej zapisy przenoszące
odpowiedzialność  (finansową)  za  organizację  publicznego  transportu  zbiorowego  realizowanego  w  strefie
transgranicznej na Marszałka Województwa. W październiku 2010 roku Ministerstwo Infrastruktury informowało, że
wstępnie zaakceptowana została propozycja  (przewoźnika spółki  Przewozy Regionalne), która dotyczyła kursowania
składów na trasie Sedzisław – Královec –  Trutnov w okresie letnim 2011 roku [6]. Objęcie ministerialnym funduszem
jedynie  tego  przygranicznego  odcinka  mogło  już  sugerować,  że  za  pozostałą  cześć  trasy  po  polskiej  stronie
odpowiedzialny będzie UMWD. Taki montaż finansowy przedsięwzięcia spowodował, że po wprowadzeniu rozkładu
jazdy  2010/11  w  grudniu  2010  roku,  internetowy  rozkład  jazdy  pociągów  wskazywał  oddzielne  relacje  Jelenia
Góra/Wrocław Główny - Sędzisław oraz Sedzisław –  Trutnov hl.n. [7, 8].

Pierwszy bezpośredni  pociąg relacji  Wrocław Główny -  Trutnov hl.n.  wyjechał  na szlak  30 kwietnia  2011 roku i
obsługiwany  był  przez  szt  SA134-004.  Kursowanie  pociągów  już  od  pierwszych  dni  było  utrudnione,  ponieważ
zarządca infrastruktury na remontowanym rok wcześniej odcinku Marciszów - Janowice Wielkie (tor nr 2) wprowadził
doraźne ograniczenie prędkości do 20 km/h [9, 10].

Ograniczenie to zostało wprowadzone wskutek usterek,  jakie  na wiosnę  2011 roku ujawniły  się  w wyniku zmian
atmosferycznych  [10].  Niezbędne  stało  się  przeprowadzenie  mechanicznego  przesiewania  podsypki  oraz
zabezpieczenie podstawy betonowej słupów betonowych [9]. Jak by tego było mało, na  liniach kolejowych nr 298 oraz
299  Zakład  Linii  Kolejowych  w  Wałbrzychu  wprowadził dodatkowe  ograniczenia  doraźne  na  niestrzeżonych
przejazdach  kolejowych  z  powodu  braku  osygnalizowania  tych  przejazdów zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 roku. 

Wyżej opisane ograniczenia prędkości zostały odwołane już w czerwcu 2011 roku, jednakże opóźnienia, jakie z ich
powodów notowały pociągi pasażerskie kursujące do Wrocławia mogły przyczynić się do uniemożliwienia kontynuacji
podróży  w głąb kraju. Było to spowodowane tym, że na dworcu Wrocław Główny (który wówczas był remontowany)
nie realizowano skomunikowań w przypadku z opóźnień którekolwiek z pociągów.

Opisując kursowanie pociągów do Trutnova w 2011 roku, nie sposób pominąć niespotykanego wcześniej wydarzenia,
jakim było załamanie się pogody 3 maja 2011 roku. Tego dnia wystąpiły obfite opady śniegu skutkujące paraliżem
komunikacyjnym w niemal  całym kraju.  Odbiło się  to również  na połączeniach do Trutnova,  gdzie miały miejsce
odwołania kursów. 
Pomimo tych trudności sezon 2011 należy uznać za udany, ponieważ składy cieszyły się podobnym zainteresowaniem
jak rok wcześniej, a oprócz tego podjęte zostały pewne działania inwestycyjne opisane w pkt .2.4, które pozytywnie
wpłynęły na linie kolejową  nr 298. Ponadto zakończenie kursowania składów pasażerskich Wrocław/Jelenia Góra -
Trutnov  hl.n.  w  sezonie  wakacyjnym  2011  nie  oznaczało  całkowitej  przerwy  w  kursowaniu  pociągów.  Od  3.09
uruchomiono bowiem weekendowe kursy Svoboda n. Úpou – Lubawka –  Svoboda n. Úpou w liczbie 3 par pociągów.
Były one obsługiwane taborem czeskiego przewoźnika Viamont Regio, jak również finansowane przez stronę czeską.
Niestety, funduszy starczyło jedynie na miesiąc, jednakże we wrześniu 2011 roku mieliśmy do czynienia z ciekawą
sytuacją, mianowicie polskie miasto (Lubawka) miało połączenie kolejowe jedynie z Republiką Czeską.

 Fot. 5 - Rozkład jazdy pociągów do Svobody nad Úpou, które kursowały z Lubawki we wrześniu 2011 roku
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Fot. 6 - 810 205-5 jako pociąg do Svobody nad Úpou wyjeżdża z Lubawki, wrzesień 2011 r.

3.4. Prace remontowo - naprawcze w 2011 roku

Trudności  związane  z  ograniczeniami  prędkości  i  inne  utrudnienia  nie  mogą  jednak  całkowicie  przysłaniać
pozytywnych wydarzeń które nastąpiły w infrastrukturze kolejowej w  2011 roku.  Do najważniejszych z nich można
zaliczyć:

-wymiana podkładów w torze nr 2 linii kolejowej nr 298,
-montaż tablic z nazwami miejscowości na przystankach osobowych Lubawka oraz Błażkowa,
-remont instalacji deszczowej na peronie stacji Kamienna Góra,
-prace remontowe obejmujące nastawnię dysponującą „KG”.

Dotychczas  w  Błażkowej  oraz  Lubawce  nie  było  żadnych  tablic  oznakowania  stałego  związanego  z  nazwą  tych
miejscowości. Zamontowane przez IZ Wałbrzych tablice rozwiązały ten problem.

W sierpniu 2011 roku firma Dolkom przeprowadziła wymianę 300 podkładów w torze nr 2 na linii kolejowej nr 298.
Dzięki temu odwołane zostało ograniczenie prędkości w km 0,750-1,200 linii  kolejowej  nr  298 wprowadzone rok
wcześniej [11].

Oprócz  tego  w  porównaniu  do  roku  2010  poprawił  się  także  wizerunek  nastawni  dysponującej  „KG”,  dzięki
przeprowadzeniu prac remontowych. Ich zakres obejmował m. in. wymianę  okien, jak również drzwi wejściowe do
budynku nastawni.

Jeśli chodzi o stan urządzeń srk to wskutek uszkodzenia (kradzieży) kabla sygnałowego pomiędzy nastawniami „KG”
oraz „KG1” przestała działać blokada stacyjna na stacji Kamienna Góra. W efekcie tego na żadnym z semaforów  nie
było już możliwości podania sygnału Sr 2 „Wolna droga” lub Sr 3 „Wolna droga ze zmniejszoną prędkością” [10].  

Na stacji Kamienna Góra można było zaobserwować jeszcze jedną zmianę, związaną z likwidacją we wcześniejszych
latach torów zdawczo-odbiorczych do zakładu LEN. Z tego powodu liczba torów na przejeździe kat. A w km 0,665 linii
kolejowej  nr  298  zmniejszyła  się  z  pięciu  do  dwóch.  W  związku  z  powyższym  nastąpiło  przesunięcie  napędu
rogatkowego bliżej toru nr 1, dzięki czemu rogatki obejmowały już obszar jedynie dwóch, a nie jak wcześniej pięciu
torów.  Wraz  z  rogatką  przesunięciu  uległ  także słup  oświetleniowy,  na  którym zamontowano  nową  oprawę.  Nie
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pracowała ona jednak zbyt długo, ponieważ  została wymieniona już rok później w ramach ogólnej wymiany opraw
oświetleniowych.

Podsumowując procesy, jakie zachodziły w infrastrukturze kolejowej na terenie Śląska Kamiennogórskiego w roku
2011, można jeszcze wspomnieć o postępującej degradacji tarcz ostrzegawczych z linii kolejowej nr 298 odnoszących
się do semaforów wjazdowych stacji Sędzisław. Te nieczynne już od kilku lat urządzenia z roku na rok „kurczyły się”
w oczach. Jak się później okazało, na ich odbudowę i ponowne uruchomienie przyszło czekać ponad 2 lata. 

Fot. 7 - Tor nr 2 linii kolejowej nr 298 na odcinku objętym wymianą podkładów, wrzesień 2011r. 

Po  zawieszeniu  codziennych  przewozów  pasażerskich  w  2004  roku  czynnikiem  utrzymującym  przy  życiu  linie
kolejowe nr 298 oraz 299, jak i stację w Kamiennej Górze były przewozy towarowe. Główną rolę w dalszym ciągu
odgrywał wywóz wydobywanego w Kopalni Ogorzelec kruszywa amfibolitowego.
Surowiec ten transportowany jest ciężarówkami do Kamiennej Góry, skąd po załadunku na wagony kolejowe wyrusza
w dalszą drogę w głąb Polski. W 2010 roku dominującą pozycję przy obsłudze pociągów z kruszywem miała jeszcze
spółka  PKP Cargo wykorzystująca  w tym celu  wałbrzyskie  lokomotywy  serii  ST43, niekiedy wspomagane przez
pojazdy serii SM42. Niestety w 2010 roku przestały kursować składy towarowe do składnicy drewna w Lubawce. W
związku  z  powyższym na  linii  kolejowej  nr  299 Kamienna  Góra-Lubawka  pozostały  już  tylko  sezonowe  pociągi
pasażerskie i objazdy diagnostyczne oraz kontrolne drezyną ISE Wałbrzych.
Od 2011 roku można było  zaobserwować  zmniejszający się  udział  spółki  PKP Cargo przy obsłudze  pociągów z
kruszywem na rzecz innych przewoźników, z których najbardziej widoczna stała się spółka Pol-Miedź Trans (PMT).
Takie zmiany spowodowały, że w Kamiennej Górze oprócz wspomnianej wyżej spółki PMT zaczęły częściej pojawiać
się pociągi takich firm jak: Lotos, Freightliner, Majkoltrans, ITL, PPMT, czy też Rail Polska. Niektórzy przewoźnicy
swoje składy prowadzili do stacji Sędzisław z wykorzystaniem lokomotyw elektrycznych, natomiast jedynie na odcinku
Sędzisław  -  Kamienna  Góra  -  Sędzisław  były  zatrudniane  lokomotywy  spalinowe.  Zdarzały  się  sytuacje,  że  w
przypadku  braku  miejsca  na  stacji  Sędzisław  dla  potrzeb  odstawienia  elektrowozu  cały  skład  (wraz  lokomotywą
elektryczną) był przeciągany do Kamiennej Góry. 
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4. Rok 2012 pod znakiem kryzysu połączenia do Trutnova

4.1. Hybrydowe poł ączenie z komunikacj ą zastępczą w tle

Patrząc przez pryzmat dwóch poprzednich lat (2010 i 2011), wszystko wskazywało na to, że kolejny sezon
kursowania pociągów do Trutnova nie przyniesie większych niespodzianek i znaczących zmian w roku 2012. Niestety,
na krótko przed pierwszym przejazdem okazało się, że wskutek braku dopuszczenia polskiego szt SA134 nie będzie
możliwy wjazd polskiego pojazdu do Republiki  Czeskiej. W poprzednich latach kursowanie polskich pociągów do
Trutnova  było  realizowane w oparciu o tzw.  eksploatacje  próbną,  jednakże nadszedł  czas,  kiedy to  strona czeska
zażądała formalizacji tej kwestii. W związku z powyższym zmianie uległa organizacja pociągów Wrocław/Jelenia Góra
- Trutnov hl.n. Na polskim odcinku z Wrocławia/Jeleniej Góry do/z Lubawki kursował pociąg, a następnie w Lubawce
następowała przesiadka na autobus zastępczy kursujący do Trutnova. Pierwszy w 2012 roku przejazd miał miejsce 28.
kwietnia  i  był  obsługiwany  autobusem  szynowym  SA109-003.  Tego  dnia  pierwszym  pociągiem  z  Wrocławia
podróżowało  kilkadziesiąt  osób,   których  znaczna  część  dopiero w czasie jazdy dowiedziała  się  o  utrudnieniach
związanych  z  przesiadką  na  autobus.  Niektórzy  nie  kryli  rozczarowania,  i  uzasadniali  to  tym,  że  sam przejazd
pociągiem na tej trasie jest dużą atrakcją (zwłaszcza dla młodszych pasażerów), której tym razem zabrakło.

Pewnym zaskoczeniem dla pasażerów pierwszego kursu z Wrocławia do Lubawki (Trutnova) mogła być czekająca w

Lubawce ekipa z TVP Wrocław. Tego dnia nakręcony został materiał o połączeniu turystycznym do Trutnova.
Fot. 8 - SA109-003 po przybyciu jako pociąg Regio z Wrocławia, Lubawka; 28 kwiecień 2012 r.

Brak stałego dopuszczenia spalinowych zespołów trakcyjnych SA134 do ruchu u naszych południowych sąsiadów i
związane z tym utrudnienia odbiły się mocną czkawką na frekwencji, która niestety znaczenie spadła w porównaniu do
wcześniejszych lat. To kolejny przykład na to, jak bardzo destrukcyjny wpływ dla kolei ma zastępowanie pociągów
autobusami.  Z  tego  powodu  warto  przeanalizować  przyczynę  takiej  sytuacji  związanej  z  brakiem  tych  ważnych
dokumentów.
Urząd  Marszałkowski  Województwa  Dolnośląskiego  podkreślał,  iż  nie  jest  rolą  organizatora  przewozów
rozwiązywanie problemów związanych z eksploatacją taboru, gdyż należy to do zadań bieżących przewoźników [13].
Tymczasem  funkcjonowanie  połączenia  w  2012  roku  było  znaczenie  bardziej  skomplikowane  aniżeli  w  latach
wcześniejszych. Formalnym przewoźnikiem były nadal Przewozy Regionalne, jednakże tabor jak i maszyniści byli już
zapewniani przez samorządową  spółkę  Koleje Dolnośląskie. Taki podział wynikał z tego, że w kolejnych latach KD
przejmowały  do  obsługi  kolejne  odcinki  linii  kolejowych  i  tabor  spalinowy  był   już  w  gestii  tego  przewoźnika.
Natomiast maszyniści z Przewozów Regionalnych „zbuntowali się” się przeciw obsłudze tego połączenia, tłumacząc to
brakiem autoryzacji na szt. Można przypuszczać, że w takiej sytuacji Przewozom Regionalnym nie zależało już na tych
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pociągach (wiadomo, że docelowo połączenie miało być obsługiwane przez KD), natomiast przewoźnik samorządowy
także nie  miał  „interesu”  w załatwianiu  formalności  dla  „cudzego”  jeszcze połączenia.  Łatwo  zauważyć,  że taka
hybrydowa organizacja pociągów nie sprzyjała w tym procesie, który niestety nie został przeprowadzony przed końcem
wakacji, choć pojawiały się plotki, że pociągi do Trutnova być może ruszą w lipcu.

Jak się później okazało, to nie były jedyne problemy powiązane z kursowaniem pociągów do Trutnova (Lubawki) w
sezonie 2012. Otóż w związku z trudną sytuacją taborową i brakiem pojazdów do obsługi połączeń we wrześniu 2012 r.
komunikacja  zastępcza  obejmowała  już  Sędzisław-Lubawka-Trutnov.  Na  odcinku  Wrocław  Główny/Jelenia  Góra-
Sędzisław pociągi były obsługiwane przez elektryczne zespoły trakcyjne (ezt), natomiast pozostałej części trasy podróż
odbywała  się  autobusem organizowanym  przez  stronę  czeską  [15].  Z  tego  powodu  ostatni  w  2012  roku  pociąg
pasażerski do Lubawki pojechał 2 września i był realizowany z wykorzystaniem szt SA135-004. 

Lekceważący stosunek przewoźnika (PR) wobec połączenia objawiał się również poprzez przygotowane w 2012 roku
tablicowe rozkłady jazdy, jakie wywieszano w Kamiennej  Górze oraz Lubawce. Podobnie jak w latach 2008-2009
zostały one przygotowane  w postaci  zalaminowanej  kartki,  która szybko  ulegała  zniszczeniu  wskutek działalności
wandali. Pomimo monitów spółka nie chciała wykonać lepszych, bardziej odpornych rozkładów jazdy (co ciekawe w
latach 2010-2011 było to możliwe), jak również zgłaszać przypadków wandalizmu policji [14], gdyż wiązało się to z
kosztami większymi aniżeli przygotowanie nowych rozkładów!

Reasumując, liczba niekorzystnych czynników, jakie złożyły na realizacje połączenie turystycznego Wrocław/Jelenia
Góra - Trutnov hln. w 2012 roku, bardzo niekorzystnie wpłynęła na frekwencję (na odcinku transgranicznym) i budziła
obawy o jego przyszłość, która po dwóch wcześniejszych stabilnych sezonach nie była już taka pewna. 

Prowadzenie ruchu pociągów jedynie na polskim odcinku spowodowało, że przewoźnik mógł do ich obsługi wystawić
dowolny tabor jaki miał do dyspozycji. W związku z powyższym od kwietnia do lipca na trasie do Lubawki kursował
głównie starszy szynobus SA109-003. Niestety, w drugiej połowie lipca pojazd uległ poważnej awarii, w efekcie czego
do obsługi pociągów skierowano szt serii SA135. Pewną ciekawostką związaną z pojazdami serii SA109 może być fakt,
że  jako  pierwsze  zakupione  przez  samorząd  Dolnego  Śląska   pojazdy  kolejowe  rozpoczynały  swoją  służbę  na
kolejowych  szlakach  Dolnego  Śląska  w pierwszej  połowie  2004 roku,  mniej  więcej  w  tym samym czasie,  kiedy
zawieszano kursowanie codziennych pociągów do Lubawki (3. maja 2004 roku). Natomiast osiem lat później jeden z
nich zakończył swoją służbę w okresie obsługiwania pociągów do Lubawki...

Brak większych szans na powrót do regularnego ruchu autobusów szynowych SA109 wynika z tego, że w 2013 roku
dla obu pojazdów (SA109-003 oraz SA109-004) skończył się termin ważności „Świadectwa Sprawności Technicznej”
co skutkowało ich wyłączeniem z eksploatacji [28]. Przywrócenie ich do ruchu wymagałoby przeprowadzenia obsługi
technicznej  poziomu  utrzymania  P5  (naprawa  główna)  z  jednoczesną  modernizacją  pojazdów obejmującą  m.  in.
wymianę  silnika  spalinowego  oraz  przebudowę  przekładni  osiowej.  Koszt  takiej  naprawy  przekroczyłby
prawdopodobnie cenę zakupu nowego pojazdu serii SA135, co powoduje, że inwestycja ta byłaby nieopłacalna [28].  

4.2. Imprezy kolejowe w 2012 roku

Na szczęście,  rok 2012 zostanie zapisany nie tylko jako okres problemów z komunikacją  zastępczą  oraz awariami
taboru, ponieważ mimo tych negatywnych aspektów był to również okres ciekaw wydarzeń i zmian w infrastrukturze
kolejowej na terenie Śląska Kamiennogórskiego.

Na tym tle szczególnie  wyróżnia się  maj  2012 roku,  w którym miały miejsce dwa wydarzenia związane z koleją.
Pierwszym z nich była symulacja zderzenia  lokomotywy z samochodem osobowym która została zorganizowana przez
zarządce infrastruktury w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj”.  Miała ona miejsce
24. maja 2012 roku na przejeździe kolejowo-drogowym (kat. „A”) w ciągu ulicy Towarowej  w Kamiennej  Górze.
Podczas pokazu lokomotywa spalinowa SM42-645 (PKP Cargo S.A..), jadąc z prędkością około 30 km/h, uderzyła w
znajdujący  się  na  przejeździe  samochód  osobowy  (FSO  Polonez),  po  czym  nastąpiła  akcja  (ćwiczenia)  służb
ratowniczych.  Obserwatorami  pokazu (symulacji)  były głównie  dzieci  ze Szkoły  Podstawowej  nr  2  w Kamiennej
Górze, gdyż termin (dzień roboczy, godzina 11:00) nie był dogodny dla osób czynnych zawodowo, jednakże mimo to
całą inicjatywę należy ocenić pozytywnie, zwłaszcza, że odbyła się ona w Kamiennej Górze czyli miejscowości, gdzie
kursują głównie pociągi towarowe, a zachowanie kierowców na przejazdach kolejowych pozostawia wiele do życzenia.

Drugim  znaczącym  wydarzeniem  był  przejazd  pociągu  specjalnego  z  Kamiennej  Góry  i  Lubawki  do  czeskiego
Zaclerza. Został on zorganizowany 31. maja 2012 roku przez samorządowców polskich oraz czeskich z okazji Dnia
Dziecka.  Tego dnia czeski skład składający się z czterech pojazdów (tzw. „motoraki” serii 810 oraz wagony doczepne)
przemierzył trasę Trutnov - Kamienna Gora – Lubawka – Zaclerz - Kamienna Góra - Trutnov.  Po drodze zabierano
dzieci z kolejnym miejscowości, a na trasie przejazdu organizowano dla nich różnego rodzaju atrakcje. W Lubawce
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odbył się pokaz tresury psów służących w Straży Ochrony Kolei, natomiast w Zaclerzu czekały na dzieciaków atrakcje
na miejscowym stadionie. Przewoźnikiem ze strony polskiej były  Przewozy Regionalne, natomiast ze strony czeskiej
spółka  GW Train Regio a.s.  Zadowolenie dzieci  i  dobre odebranie całej  imprezy zaowocowało  jej  kontynuacją  w
kolejnych latach. 

Jak się okazuje maj 2012 roku był okresem nie tylko imprez czy też pokazów kolejowych, ale również w tym czasie
(16. maja) miało miejsce spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze poświęcone sprawom kolejowym.
Uczestniczyli w nim samorządowcy z Kamiennej Góry, przedstawiciele PKP S.A. oraz Kopalni Ogorzelec. Tematyką
spotkania było:

-zmiana  miejsca  załadunku  kruszyw  wydobywanych  w Kopalni  Ogorzelec  (wyprowadzenie  załadunku  poza  teren
miasta Kamienna Góra), 
-zagospodarowanie zlikwidowanych linii kolejowych nr 330 Kamienna Góra-Krzeszów oraz „Y” Krzeszów-Okrzeszyn
-przejęcie i zagospodarowanie budynku nieczynnego dworca w Kamiennej Górze  [12].

Patrząc, z perspektywy czasu na powyższe postulaty można stwierdzić, że do dziś żaden z w/w problemów nie został do
końca rozwiązany.  Jedynie  w przypadku budynku dworca kolejowego w Kamiennej  Górze pod koniec 2014 roku
pojawiły się informacje sugerujące pozytywne zmiany w tej kwestii. Natomiast jeśli chodzi o linię kolejową  nr 330
Kamienna  Góra-Krzeszów,  to  brak  działań  jest  w  pewnym  sensie  dobrą  informacją,  gdyż  zgodnie  z  ustaleniami
zapisanymi w notatce spółka  PKP S.A.  miała wdrożyć procedurę wyłączenia linii nr 330 z tzw. umowy D50 z PKP
PLK  S.A.  oraz  rozpocząć  fizyczną  likwidację  torowiska  [12].  Patrząc  przez  pryzmat  atrakcyjności  turystycznej
Krzeszowa i jego znaczenia dla turystyki dolnośląskiej byłaby to bardzo zła decyzja, ponieważ póki torowisko (choć
rozkradane) jeszcze istnieje to zawsze są szanse, że kiedyś pojedzie do Krzeszowa pociąg lub chociaż będzie można
zorganizować kolej drezynową.
 

4.3. Infrastruktura w 2012 roku

Bez wątpienia rok 2012 był przełomowy dzięki robotom budowlanym prowadzonym na głównej linii kolejowej nr 274
Wrocław Świebodzki -Jelenia Góra - Zgorzelec. Duża liczba prac remontowych prowadzonych jednocześnie w wielu
miejscach pozwoliła wreszcie na zauważalne skrócenie czasu jazdy pociągiem ze stolicy Śląska do stolicy Karkonoszy.
Najszybsze składy zaczęły przemierzać odcinek z Wrocławia do Jeleniej Góry w około 2,5 godziny, co w porównaniu
do wcześniejszych lat było sporym osiągnięciem. Prace remontowe objęły również znajdujący się na terenie powiatu
kamiennogórskiego odcinek Sędzisław - Marciszów, jak również przyległy szlak Boguszów Gorce Zachód – Sedzisław.
Dzięki przeprowadzonym pracom podniesiona została prędkość najpierw do 60 km/h, a następnie docelowo do 80 km/h
na obu torach. Biorąc pod uwagę, że wcześniej pociągi jeździły z prędkością rzędu 30-40 km/h w rezultacie uzyskano
znaczne skrócenia czasu i komfortu jazdy. Rewitalizacja głównej linii 274 i podniesienie prędkości na w/w odcinkach
miało również pozytywny wpływ na czasy przejazdów w relacjach z Lubawki i Kamiennej Góry do/z Wrocławia oraz
Jeleniej  Góry,  dzięki  czemu  kolej  zaczęła  być  konkurencyjna  wobec  transportu  kołowego  także  pod  względem
czasowym.

Oprócz zmian na linii 274 pewne efekty działalności zarządcy infrastruktury można było obserwować także na liniach
kolejowych nr 298 Kamienna Góra - Sędzisław oraz nr 299 Kamienna Góra - Lubawka. Należały do nich:

-wymiana opraw oświetleniowych na stacji Kamienna Góra (bez wiaty peronowej),
-montaż nieruchomych tarcz ostrzegawczych odnoszących się do semaforów wjazdowych stacji Kamienna Góra,
-wycinka krzaków i drzewek na terenie dawnej stacji kolejowej w Lubawce,
-postawienie nowej tablicy z nazwą miejscowości w Lubawce.

Teren  byłej  stacji  kolejowej  w  Lubawce  od  2004  roku (kiedy  to  zawieszono  przewozy  pasażerskie)  zaczął
niekontrolowanie porastać przez liczne krzaki i drzewka i co raz bardziej zaczynał przypominać młody las, aniżeli teren
kolejowy.  Zawieszenie w 2010 roku kursowania  pociągów towarowych  do składnicy  drewna spowodowało,  że w
Lubawce przejezdny był tak naprawę tylko jeden tor. Wspomniany wyżej przejazd pociągu specjalnego i organizacja w
Lubawce pokazu SOK sprawiły, że Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu oczyścił z roślinności obszar w obrębie
trzech pierwszych torów, natomiast kompleksowa wycinka pozostałej roślinności została przeprowadzona w drugiej
połowie sierpnia przez  PKP S.A. Oprócz tego IZ Wałbrzych dokonał wymiany zniszczonej przez wandali tablicy z
nazwą miejscowości Lubawka, jak również wykonany został remont przejazdu kolejowego w km 9,199 linii kolejowej
nr 299. W ramach przeprowadzonych prac zrealizowano naprawę nawierzchni na przejeździe, wymieniono podkłady w
jego obrębie oraz odtworzono odwodnienie.
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Fot. 9 - Wyremontowany przejazd w km 9,199 linii kolejowej nr 299 Kamienna Góra-Lubawka,
28 kwiecień 2012 r.

Z kolei w Kamiennej Górze w 2012 roku wymieniono około 30 opraw oświetleniowych znajdujących się głównie w
okolicach nastawni dysponującej „KG”, jak również w obrębie przejazdów kat. „A” w km 0,665 linii kolejowej nr 298
oraz w km 0,354  linii  kolejowej  nr  299. Stare oprawy (typ ORZ-6 lub ORZ7),  w których źródłami światła  były
wysokoprężne lampy rtęciowe zostały wymienione na oprawy firmy ES SYSTEM z serii BOYEN.W nowych oprawach
źródłem światła są lampy sodowe wysokoprężne. Niestety, w ramach przeprowadzonych prac nie dokonano wymiany
oświetlenia na peronie kamiennogórskiego dworca, które ze względu na zużycie i zły stan techniczny już od dłuższego
czasu kwalifikowało się do rewitalizacji [16].
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5. Era Kolei Dolnośląskich 

5.1. Początki nowego przewo źnika na trasie do Trutnova

Postępująca z każdym rokiem ekspansja samorządowego przewoźnika spółki Koleje Dolnośląskie nie ominęła
także pociągów do Trutnova. Nadchodzące zmiany mogła sugerować wyżej opisana „hybrydowa” obsługa pociągów
pasażerskich w 2012 roku, jednakże na kolejny 2013 rok przewidziana już była całkowicie samodzielna obsługa kursów
do Czech przez KD [14]. Ponadto konstruktorzy rozkładu jazdy powrócili do realizacji wszystkich trzech par połączeń
w relacji do/z Jeleniej Góry, co było spowodowane „uwarunkowaniami taborowymi” [14].
Mimo to najbardziej palącą kwestią  był wciąż  nierozwiązany problem dopuszczenia szt SA134 do ruchu na terenie
Republiki Czeskiej. Kursowanie pociągów sezonowych zaplanowano od 27 kwietnia 2013 r. do 1 września 2013 r. i
praktycznie do ostatniej chwili nie było pewności czy pociąg będzie mógł dojechać do stacji docelowej. Przyczynami
tak długiego okresu uzyskiwania świadectwa dopuszczenia do ruchu była potrzeba spełnienia dodatkowych kryteriów i
wymagań  stawianych  przez partnerów z Czech, o których wcześniej  strona polska nie była  informowana.  Pojazdy
zostały wyposażone w system łączności kolei czeskich, jak również odbyły stosowne jazdy na terenie Czech. Ponadto
niezbędne okazało się uzyskiwanie dodatkowych dokumentów od producenta taboru wraz z ich tłumaczeniem na język
czeski [19].
Komplet dokumentacji został przekazany do Drážní úřad 5. kwietnia 2013 r., natomiast pozwolenie zostało wydane z
datą 25. kwietnia, a więc dwa dni przed rozpoczęciem kursowania pociągów. Dzień później tj. 26.04.2013 r. podpisana
została umowa z czeskim przewoźnikiem spółką  GW Train, co pozwoliło rozpocząć normalne kursowanie pociągów
[25].
Sprawa dopuszczenia pojazdów serii  SA134 do ruchu w Czechach miała duże znaczenie,  ponieważ  jej pozytywne
załatwienie  pozwoliło  wejść  Kolejom  Dolnośląskim  na  nową  trasę  bez  konieczności  uruchamiania  kolejowej
komunikacji zastępczej (autobusowej), co z pewnością byłoby źle odebrane przez pasażerów.
Trwająca  aż  do  ostatniej  chwili  niepewność  w  kwestii  sposobu  organizacji  przewozów  pasażerskich  odbiła  się
negatywnie  na znikomej  promocji  połączenia w początkowym okresie jego funkcjonowania,  co zaważyło  na nieco
słabej frekwencji w maju 2013 r.
Debiut KD na trasie Jelenia Góra - Trutnov hl.n. firmował szt SA134-007, który po dwóch latach przerwy mógł znów
dojechać do Trutnova.

 Fot. 10 - Pierwszy pociąg Kolei Dolnośląskich relacji Jelenia Góra - Trutnov wjeżdża na stację Kamienna Góra,
27 kwiecień 2013 r.
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W  porównaniu  do  poprzedniego  roku  można  było  zaobserwować  poprawę  w  temacie  tablicowych
(plakatowych)  rozkładów  jazdy,  jakie  są  umieszczane  na  stacjach  bądź  przystankach  osobowych.  W  wyniku
przeprowadzonych zmian prawnych obejmujących  Ustawę  z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym [P-2]
ustawodawca nałożył na zarządcę infrastruktury kolejowej obowiązek podawania rozkładu jazdy dla przewozu osób do
publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na swojej stronie internetowej oraz na peronach, nie później niż w terminie
21 dni przed dniem jego wejścia w życie. Z tego powodu już na początku kwietnia 2013 r. na peronach w Kamiennej
Górze oraz Lubawce pojawiły się rozkłady jazdy przygotowane przez PKP PLK. Ich wykonanie było znacznie lepsze
(bardziej  odporne na  wandalizm)  aniżeli  wcześniejsze  rozkłady  Przewozów Regionalnych,  jednakże zawierały  one
błędy merytoryczne.  Polegały one na tym,  że jako stację  końcową  dla pociągów jadących do Czech wskazywano
Královec,  a  nie  Trutnov  hl.n.  Powodem  takie  zamieszania  był  fakt,  że  w  systemie  informatycznym  zarządcy
infrastruktury wpisane są  tylko  stacje graniczne, natomiast  stacje docelowe są  wprowadzane przez poszczególnych
przewoźników.  Spółka  KD dokonała stosownych  poprawek i  nowe plakaty zostały ponownie  wygenerowane  oraz
powieszone na peronach przed 27 kwietniem 2013 r.
Analogicznie jak w ubiegłych latach dały o sobie znać trudności ze skomunikowaniami na stacji Sędzisław. Były one
efektem m. in. prowadzonych wówczas, licznych prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 274. Wynikające z tego
długie odcinki jednotorowe jak np. Wałbrzych Szczawienko - Jaworzyna Śląska istotnie utrudniały sytuację ruchową i
tym samym nie było możliwe skonstruowanie rozkładu jazdy, który uwzględniałby wszystkie postulaty [19].  Z tego
powodu  do  czasu  wprowadzenia  tzw.  korekty  czerwcowej  nie  było  realizowane  skomunikowanie  pociągu  Regio
„Chojnik” z Wrocławia Głównego z porannym składem relacji Jelenia Gora - Trutnov hl.n. 
Poruszając  tematykę  skomunikowań,  wypada  także  wspomnieć  o  bardzo  pozytywnej  zmianie  (w stosunku  do  lat
poprzednich), jaką było utworzenie popołudniowego pośredniego połączenia z Trutnova do Wrocławia i Poznania z
dogodną  przesiadką  na stacji Sędzisław.  We wcześniejszych latach po przyjeździe popołudniowego pociągu relacji
Trutnov hl. n.-Jelenia Góra do Sędzisławia, czas oczekiwania na pociąg Regio Kamieńczyk kursujący z Jeleniej Góry do
Poznania Głównego wynosił ponad godzinę, co nie stanowiło atrakcyjnej oferty dla potencjalnego pasażera, natomiast
w 2013 roku nie przekraczał on już 20 minut co stworzyło sensowne skomunikowanie.

Kończąc wątek skomunikowań i związanych z nimi problemów, nie sposób wspomnieć  o spółce  TK Telekom, która
zgodnie  ze  swoją  niechlubną  tradycją  znów  nie  dopilnowała  internetowego  rozkładu  jazdy  pociągów w  kwestii
skomunikowań  na stacji Sędzisław. Błędy zostały poprawione [20], ale biorąc pod uwagę  fakt, że pojawiały się  już
kolejny raz z rzędu niesmak pozostał...
 
Realizacja  założonego  rozkładu  jazdy  przebiegała  w  2013  roku  bez  większych  problemów  i  zakłóceń.  Jedynym
wyjątkiem od tej normy była kolizja szt SA134-005 z ciągnikiem jaka miała miejsce 21. lipca 2013 roku. Tego dnia pod
pociąg osobowy nr 25402 relacji Trutnov hl.n. - Jelenia Góra na przejeździe kolejowym w km 3,248 linii kolejowej nr
299 Kamienna Góra-Lubawka wjechał ciągnik, kierowany przez pijanego kierowcę. Warunki atmosferyczne tego dnia
(jeśli  chodzi  o  widoczność  )   były  bardzo  dobre  i  w  zasadzie  nie  wiadomo  dlaczego  sprawca  wjechał  tuż  pod
nadjeżdżający pociąg, tym bardziej, że widział go już z daleka  i prawdopodobnie  próbował wycofać się z przejazdu,
jednak bezskutecznie. W wyniku zderzenia obsłudze pociągu, pasażerom oraz sprawcy nic się  nie stało, choć  jego
konsekwencje były bardzo dotkliwe dla podróżnych. Było to związane z tym, że kontynuacja podróżny musiała być
realizowana z udziałem komunikacji zastępczej (mikrobus), ponieważ pojazd SA134-005 musiał pozostać na miejscu
zdarzenia,  aż  do  przybycia  najpierw  służb  ratunkowych,  a  następnie  komisji  Kolei  Dolnośląskich.  Organizacja
komunikacji zastępczej i przyjazd busa pochłonęły około półtorej godziny, przez co zerwane zostało skomunikowanie z
pociągiem „Kamieńczyk” relacji Jelenia Góra - Poznań Główny. Nie miało to jednak większego znaczenia, ponieważ
tego samego dnia na linii kolejowej nr 274 pomiędzy stacjami Wałbrzych Szczawienko oraz Świebodzice doszło do
uszkodzenia sieci trakcyjnej. Ze względu na trwające prace remontowe na sąsiednim torze nr 2 linia trasa kolejowa
została zablokowana. Kolejarze najpierw udrożnili tor umożliwiając przejazd pociągów, które do czasu naprawy sieci
trakcyjnej  (którą  wykonano  w nocy)  musiały  być  przeciągane przez lokomotywy  spalinowe.  W efekcie  wszystkie
pociągi  do/z  Wrocławia  notowały  kilkugodzinne  opóźnienia.  Biorąc pod uwagę,  że było  to  niedzielne  popołudnie
kończące upalny i pogodny weekend (czas powrotów do stolicy Śląska), utrudnienia dotknęły dużą liczbę pasażerów.

5.2. Infrastruktura w 2013 roku pod znakiem odbudowy  oświetlenia i remontów przejazdów
kolejowych

Inwestycje infrastrukturalne w 2013 roku można traktować w pewnym sensie jako kontynuację działań rozpoczętych w
roku 2012. Taki pogląd można odnieść zarówno do robót budowlanych prowadzonych na głównej linii nr 274, jak i
prac o znacznie mniejszym zakresie utrzymaniowo-naprawczym, które były prowadzone na liniach kolejowych nr 298
oraz 299. Jak wyżej wspomniano, w 2012 roku podczas wymiany opraw stacyjnych nie dokonano naprawy oświetlenia
peronowego w Kamiennej Górze. Spółka PKP PLK S.A. tłumaczyła to tym, że ruch pociągów odbywa się jedynie w
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porze dziennej i dopiero w przypadku uruchomienia jazd całodobowych zabudowane zostanie oświetlenie odporne na
ataki wandali [16].

W  tym  miejscu  wypada  wyjaśnić  jak  regulowany  jest  problem  oświetlenia  zewnętrznego  terenów  kolejowych.
Dokumentem,  który  ustala  te  zasady  jest:  Instrukcja  eksploatacji  urządzeń  oświetlenia  zewnętrznego  terenów
kolejowych Iet3 wydana przez Biuro Energetyki Centrali Polskich Linii Kolejowych S.A [P-6]. 
Jest ona wewnętrznym dokumentem zarządcy infrastruktury, który określa podstawowe definicje, zasady eksploatacji,
kontroli oraz prowadzenia dokumentacji związanej z urządzeniami oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych. 
Załącznikiem nr 1 do instrukcji Iet3 jest Kalendarz włączania1 i wyłączania urządzeń oświetlenia zewnętrznego, gdzie
w zależności  od dnia  i  miesiąca  podane  są  przedziały godzinowe  w których oświetlenie  powinno  być  załączone.
Przykładowo dla okresu od 21 do 31 sierpnia urządzenia powinny pracować w godzinach od 19:15 do 4:20. Korzystając
z rozkładu jazdy można dokonać porównania tych przedziałów czasowych i tym samym sprawdzić, czy pokrywają się
one z godzinami kursowania pociągów. Jeśli wynik porównania jest pozytywny oznacza to, iż zarządca infrastruktury
powinien takie oświetlenie dla danej stacji bądź przystanku osobowego zapewnić.

Tab. nr 1 Porównanie godzin odjazdu ostatniego pociągu z kalendarzem zawartym w Instrukcji Iet3
dla stacji Kamienna Góra dla lat 2010-2014

Rok Godzina odjazdu
ostatniego pociągu

Data kursowania
ostatniego pociągu

Przedział czasowy w
którym oświetlenie

powinno być załączone

Czy oświetlenie
jest konieczne?

2010 19:39 29.08.2010 19:15-4:20 TAK

2011 20:21 28.08.2011 19:15-4:20 TAK

2012 19:16 2.09.2012 18:50-4:30 TAK

2013 20:08 1.09.2013 18:50-4:30 TAK

2014 20:20 31.08.2014 19:15-4:20 TAK

W przedstawionej wyżej tabeli nr 1 dokonano zestawienia godzin odjazdów ostatnich pociągów pasażerskich ze stacji
Kamienna Góra przedziałami czasowymi, w których powinno pracować oświetlenie zewnętrzne wg Instrukcji Iet3. Jak
widać,  teoretycznie  oświetlenie  powinno  funkcjonować  przez  wszystkie  lata  objęte  niniejszym  opracowaniem.
Naturalnie  ktoś  może zarzucić,  że przyjęte do analizy kryteria obejmują  krytyczne warunki  brzegowe,  jednakże w
większości  przypadków czas załączenia oświetlenia  pokrywał  się  nie tylko  z ostatnimi  (w danym sezonie) dniami
kursowania pociągów, lecz także z dwiema dekadami sierpnia oraz przełomem kwietnia i maja. Ponadto uwzględniając
fakt,  że oświetlenie zewnętrzne jest jednym ze środków zapewniających bezpieczeństwo podróżnych i innych osób
postronnych,  to nawet  w skrajnych przypadkach jego funkcjonowanie nie powinno być  przedmiotem jakiejkolwiek
dyskusji.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz opinię Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej [21],
Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu podjął decyzję o remoncie oświetlenia na peronie stacji Kamienna Góra. Prace
zostały przeprowadzane przez firmę PKP Energetyka w kwietniu 2013 r., tak że przed przejazdem pierwszego pociągu
(27  kwietnia)  oświetlenie  było  już  w  pełni  sprawne.  Prace  związane  z  odtworzeniem  oświetlenia  zewnętrznego
przeprowadzono także na przystankach osobowych Błażkowa oraz Lubawka. W pierwszej z tych miejscowości zostało
ono uruchomione w czerwcu 2013 r., natomiast w Lubawce ze względu na  znacznie większy zakres prac oświetlenie
zewnętrzne na peronie udało się przywrócić  dopiero pod sierpnia 2013 r. Oprócz tego dokonano także rewitalizacji
oświetlenia na przejeździe kolejowym w km 1,736 linii  kolejowej nr 299 Kamienna Góra-Lubawka (w ciągu ulicy
Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze). 

1 W tym miejscu zamiast słowa włączania powinien być użyty termin: załączania. Jest to związane z tym, że ze 
względu na bezpieczeństwo w elektroenergetyce już dawno zakazano używać słów włączyć, włączono, włączone, 
ponieważ łatwo je pomylić ze słowami wyłączyć, wyłączono, wyłączone [L-8].
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Fot. 11 - Przywrócone oświetlenie na peronie stacji PKP Kamienna Góra, 31 sierpnia 2013 r.

Obok  kwestii  oświetleniowych  drugim  ważnym  wydarzeniem  dla  kolei  kamiennogórskiej  było  przeprowadzenie
remontów na przejazdach kolejowych w ciągu linii kolejowych nr 298 oraz 299. Zakres prac obejmował m. in.:

-wymianę nawierzchni na nową z płyt CBP,
-wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,
-wymianę podsypki tłuczniowej,
-wymianę szyn oraz podkładów w obrębie przejazdu,
-wykonanie odwodnienia,
-uporządkowanie terenu po zrealizowaniu prac.

W tabeli nr 2 znajduje się wyszczególnienie wyremontowanych do 2013 roku przejazdów kolejowych na liniach
kolejowych nr 298 Kamienna Góra - Sędzisław oraz 299 Kamienna Góra - Lubawka.

Lp. Numer linii kolejowej Lokalizacja Rok remontu

1 298 Kamienna Góra-Sedzisław km 1,417 2013

2 298 Kamienna Góra-Sędzisław km 2,139 2013

3 298 Kamienna Góra-Sędzisław km 2,840 2013

4 298 Kamienna Góra-Sędzisław km 3,567 2013

5 299 Kamienna Góra-Lubawka km 5,530 2013

6 299 Kamienna Góra-Lubawka Km 9,199 2012

Przeprowadzona  w 2013 roku odbudowa oświetlenia   zewnętrznego  oraz  remonty  przejazdów kolejowych  należy
ocenić bardzo pozytywnie, jednakże innym  ważnym problemem pozostał stan urządzeń srk w Kamiennej Górze. Jak
wcześniej  wspomniano od 2011 roku,  żaden z kamiennogórskich semaforów nie wskazywał  już  sygnałów „Wolna
droga”,  powodując tym samym duże utrudnienia  w prowadzeniu  ruchu na stacji  oraz przyległych do niej  trasach.
Mechaniczne urządzenia zewnętrzne srk stacji Kamienna Góra są eksploatowane już od 1912 roku i w znacznej części
są już wyeksploatowane. Przyczynami takie stanu rzeczy jest ich poważne zużycie, dewastacje, problemy z dostępem
części zamiennych oraz wieloletnie zaniedbania bieżącego utrzymania spowodowane ograniczonymi środkami. Z tego
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powodu IZ Wałbrzych podjął  decyzję  o zwołaniu w czerwcu 2013 roku Komisji,  której  zadaniem było określenie
aktualnego  stanu  urządzeń  srk,  ich  zużycia,  oraz  sformułowania  wymaganego  zakresu  oraz  kosztów  niezbędnej
modernizacji [22, 23].
Efektem prac Komisji był protokół w sprawie określenia warunków ruchowo-technicznych oraz zakresu przebudowy
urządzeń srk w celu przywrócenia wjazdów i wyjazdów na sygnały zezwalające do i ze stacji Kamienna Góra [24].
Dokument  ten  stał  się  podstawą  do  do  sporządzenia  wniosku  inwestycyjnego,  który  obecnie  posiada  status  lista
rezerwowa [34].

Tocząca się od 2012 roku inwestycja związania z rewitalizacją urządzeń srk pomiędzy stacjami Wałbrzych Miasto oraz
Sędzisław miała także pozytywny wpływ na linię kolejową nr 298 Kamienna Góra - Sędzisław, ponieważ obudowane
zostały tarcze ostrzegawcze ToS oraz ToT odnoszące się do semaforów wjazdowych stacji Sędzisław od strony linii nr
298. Już w okresie letnim 2013 roku pojawiły się słupy oraz komory świetlne, natomiast włączenie do eksploatacji obu
tarcz nastąpiło 20. listopada 2013 roku [27]. Nowe tarcze ostrzegawcze w przeciwieństwie do swoich poprzedników
posiadają głowice świetlne jednokomorowe.  

W  listopadzie  2013  roku  miały  także  miejsce  prace  związane  z  montażem  gablot  informacyjnych  oraz  tablic
oznakowania stałego na terenie zarządzanym przez IZ Wałbrzych.  Gabloty informacyjne pojawiły się w Kamiennej
Górze oraz Lubawce, natomiast nowe tablice oznakowania stałego zostały zamontowane w w/w miejscowościach oraz
na przystanku osobowym w Błażkowej. Przy czym w Lubawce oraz Błażkowej tablice te postawiono obok starszych
(które nadal istnieją), natomiast w Kamiennej Górze nowa tablica przykryła tą starą.

Zamykając  opis zmian infrastrukturalnych  z 2013 roku,  należy jeszcze wspomnieć  o małej  reorganizacji  ruchu w
Lubawce. Ze względu na pogarszający się z roku na rok stan wiaty peronowej przy budynku dawnego lubawskiego
dworca  teren wokół  niej  został  ogrodzony.  Ogrodzenie  to zaczęło  wchodzić  w  skrajnię  toru  nr   1  i  tym samym
uniemożliwiło to prowadzenie ruchu pociągów do Czech z jego wykorzystaniem. Z tego powodu     IZ Wałbrzych
udrożnił nieużywany już od dłuższego czasu tor nr 2 i pociągi do Trutnova zaczęły po nim kursować. Ze względu na
specyfikę układu torowego byłej stacji Lubawka jazda do/z Czech obydwa się „na wprost”, natomiast do/z Kamiennej
Góry pociągi jeżdżą przez rozjazdy „na  bok”.  
 

Fot. 12 - Pociąg relacji Jelenia Góra.-Trutnov hl.n. wyjeżdża torem nr 2  z p.o.  Lubawka, sierpień 2013 r.
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5.3. Powrót poci ągów towarowych u podnó ża Gór Kruczych

Wydarzenia związane z przewozami pasażerskimi oraz infrastrukturą kolejową to nie koniec pozytywnych zmian, jakie
zaszły w 2013 roku. Swego rodzaju mała rewolucja nastąpiła także w przewozach towarowych. Jak wiadomo, w 2010
roku nastąpiło zawieszenie kursowania składów towarowych do składnicy drewna w Lubawce. Od tego momentu na
linii kolejowej nr 299 Kamienna Góra - Lubawka odbywał się jedynie sezonowy ruch pociągów weekendowych do
Trutnova.  Tym  bardziej  intrygujące  okazały  się  pierwsze  plotki  związane  z  przywróceniem  kolejowego  ruchu
towarowego do Czech przez Bramę Lubawską. Powrót pociągów towarowych 
w  Góry  Krucze  był  związany  podjęciem  współpracy  pomiędzy  firmą  Eko  Carbo-Julia z  Wałbrzycha,  a
elektrociepłownią w Trutnovie. W ramach tego przedsięwzięcia elektrociepłownia zaczęła stosować jako paliwo muł
węglowy (wymieszany z tlenkiem wapnia)  pochodzący z Wałbrzycha. Opracowanie przez firmę   Eko Carbo-Julia
technologii pozyskiwania mułu oraz łączenia go z tlenkiem wapnia pozwoliło na wyprodukowanie surowca o dobrych
właściwościach energetycznych i jednocześnie nadającego się do transportu koleją. 

Przewoźnikiem, który na początku obsługiwał po polskiej stronie pociągi towarowe Wałbrzych Miasto-Trutnov  była
spółka PKP Cargo. Celem zapoznania się maszynistów z linią kolejową nr 299 przeprowadziła ona na początku maja
2013 roku jazdy zapoznawcze realizowane z wykorzystaniem spalinowozu SM42-1067. Z kolei  pierwszy przejazd
pociągu towarowego miał miejsce 21 maja 2013 roku. Polskie lokomotywy (zmodernizowane maszyny serii SM42)
przyprowadziły  skład  do  Královca,  który  tam  został  przejęty  przez  czeskie  lokomotywy  serii  742.  Początkowo
pilotażowy ruch pociągów odbywał się bardzo nieregularnie, ze względu na przeprowadzane przez elektrociepłownie
próby spalania wałbrzyskiego paliwa. Należy domniemywać, że zakończyły się one bardzo dobrym wynikiem, gdyż od
połowy października 2013 roku kursowanie pociągów ustabilizowało się i ruch jest prowadzony na bieżąco, aczkolwiek
w międzyczasie pojawiały się też mniejsze lub większe przerwy w ruchu oraz zmiany przewoźników.

Reaktywację kolejowych przewozów towarowych przez Lubawkę można uznać za swego rodzaju rechot historii, która
w  pewnym  sensie  zatoczyła  koło.  Zamknięte  w  2001  roku  przejście  graniczne  ożyło  służąc  transportowi  mułu
węglowego  pochodzącego  z  zamkniętych  w  latach  90-tych  ubiegłego  wieku  kopalni  Zagłębia  Wałbrzyskiego.
Oczywiście zarówno intensywność ruchu pociągów, jak i ich organizacja (obecnie zmiany lokomotyw odbywają się w
Královcu, a nie jak dawniej w Lubawce) niewiele mają wspólnego z czasami świetności tych linii kolejowych, jednak
mimo  wszystko  niecałe  10  lat  temu  raczej  mało  kto  wierzył,  że  do  Lubawki  wrócą  pociągi  pasażerskie  (nawet
sezonowe) oraz tranzytowe towarowe. 

Fot. 13 - Pociąg towarowy Trutnov – Wałbrzych Fabryczny opuszcza Lubawkę, 24 październik 2013 r.
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5.4. Przejazdy poci ągów specjalnych w 2013 roku

Do zakończenia refleksji  na temat  wydarzeń  kolejowych w 2013 r.  na  terenie Śląska Kamiennogórskiego  brakuje
jeszcze wspomnienia o zorganizowanych w tamtym okresie przejazdach pociągów specjalnych.

Zorganizowany rok wcześniej z okazji Dnia Dziecka przejazd pociągu specjalnego pomiędzy Kamienna Góra, a    
czeskim Zaclerzem był na tyle udany, że postanowiono imprezę kontynuować w 2013 roku. Tym razem pociąg złożony
z czeskiej lokomotywy parowej 310.0134 i pięciu zabytkowych wagonów CSD przemierzył trasę Trutnov - Kamienna
Gora – Královec – Kamienna Góra – Trutnov. Jego organizacji podobnie jak w 2012 roku podjęli się samorządowcy z
powiatu kamiennogórskiego (Miasto Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marciszów, Starostwo Powiatowe w
Kamiennej Górze) we współpracy ze starostą Zaclerza. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych,
co pozwoliło na uruchomienie pociągu z parowozem znacznie droższego od składu złożonego z wagonów motorowych
o napędzie spalinowym. Dla najmłodszych uczestników przygotowano atrakcje na stadionie w Kamiennej Górze, gdzie
odbyło się wspólne czytanie wiersza Juliana Tuwima pt. Lokomotywa zarówno po polsku, jak i po czesku.

Parowóz  310.0134  to  niejedyny  zabytkowy  pojazd  szynowy,  który  gościł  w  2013  roku  na  torach  Śląska
Kamiennogórskiego. Z inicjatywy czeskich miłośników kolei 29. września 2013 roku został zorganizowany przejazd
pociągu specjalnego na trasie: Trutnov – Adršpach – Trutnov – Královec – Žacléř  – Královec - Kamienna Góra -
Trutnov  z  wagonem  motorowym  M262.1002  w  roli  głównej.  Dla  amatorów  kolejowej  fotografii  organizatorzy
zapewnili  po stronie czeskiej  wiele fotostopów, które dzięki sprzyjającej pogodzie i atrakcyjnym krajobrazom były
bardzo udane. Uczestnicy mieli także okazję przejechać się nieczynnym odcinkiem Královec – Žacléř. Trasę z Královca
do Kamiennej Góry pociąg pokonał niestety na biegu bez żadnych fotostopów.  Po przybyciu do Kamiennej Góry
niespodzianką  dla  zagranicznych  miłośników  kolei  była  stojąca  na  torze  nr  2  lokomotywa  spalinowa  M62-3102
należąca do spółki  Pol-Miedź Trans. Niestety tuż po przyjeździe pociągu specjalnego spalinowóz odjechał w stronę
północnego okręgu nastawczego, by następnie podstawić się do wagonów  załadowanych kruszywem. Uniemożliwiło
to większości zainteresowanych osób wykonanie wspólnego zdjęcia obu pojazdów. Po kilkunastu minutach spędzonych
na stacji Kamienna Góra wagon motorowy wyruszył w drogę powrotną do Czech. W drodze do Královca wykonano
tylko jeden fotostop pomiędzy Błażkową i Lubawką. Brak większej ilości fotostopów po polskiej stronie wynikał ze
ścisłych wytycznych, jakie otrzymali organizatorzy od zarządcy infrastruktury, które dotyczyły czasu przez jaki skład
może się znajdować na szlaku. Pomimo tych niedogodności imprezę należy uznać za bardzo udaną, zwłaszcza, że był to
pierwszy od wielu lat pociąg specjalny dedykowany dla miłośników kolei, który pojawił się w Kamiennej Górze. 

Fot. 14 - M262.1002 jako pociąg specjalny z Trutnova na stacji w Kamiennej Górze, 29 wrzesień 2013 r.
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6. Rok rekordów, czyli 2014

6.1. Do stolicy Śląska w niecałe 2 godziny

Uzyskanie przez Koleje Dolnośląskie w 2013 roku dokumentów umożliwiających kursowanie pojazdów serii SA134 do
Trutnova pozwalało z pewnym optymizmem spoglądać na przyszłość połączenia w 2014 roku, jak i kolejnych latach.
Zasadniczą zmianą w stosunku do rozkładu z 2013 roku było ponowne wytrasowanie pierwszego i ostatniego pociągu
do/z  Wrocławia Głównego.

Dzięki  temu  zabiegowi  po  dwóch  latach  przerwy  Kamienna  Góra  i  Lubawka  uzyskały  bezpośrednie  połączenie
kolejowe ze stolicą województwa.  Sama relacja Wrocław Główny - Trutnov hln. (jak i Trutnov hln.-Wrocław Główny)
nie jest dużym zaskoczeniem (w latach 2011-2012 pociągi również  dojeżdżały do stolicy Śląska),  jednakże godny
uwagi  jest  czas  przejazdu,  jaki  udało  się  osiągnąć  pomiędzy  Kamienna  Góra,  a  Wrocławiem  wynoszący  dla
wieczornego pociągu 1h55`. Porównując ten wynik z innymi uzyskiwanymi w tej relacji w latach poprzednich, nie
będzie wielką przesadą stwierdzenie, iż jest on rekordowy. Jak widać w tabeli nr 3, nawet w latach 90-tych podróż w tej
relacji trwała dłużej. Jest to związane z tym, że wówczas nie były realizowane bezpośrednie połączenia z Kamiennej
Góry (i Lubawki) do Wrocławia, lecz podróż odbywał się z przesiadką w Marciszowie. Jednakże największy wpływ na
wypracowanie  takiego wyniku w 2014 roku, miała  wyraźna poprawa stanu technicznego linii  kolejowej  nr  274 w
stosunku do lat wcześniejszych.

Tab. 3 Porównanie czasów przejazdu pociągiem na trasie Kamienna Góra-Wrocław na przestrzeni lat 1950-2014

Rozkład
jazdy

Czas
przejazdu

Czas przesiadki Uwagi

1950 2h30`
9 minut  na stacji
Marciszów

Połączenie  pośrednie:  pociąg  nr  68118/68119  relacji
Jelenia  Góra  –  Marciszów  (p.  Kowary)  oraz  pociąg
nr 6606 Jelenia Góra – Gdynia

1960
3h2` 

8 minut  na stacji
Marciszów

Połączenie  pośrednie:  pociąg  nr  77822/77823  relacji
Jelenia  Góra-Marciszów  (p.  Kowary)  oraz  pociąg  nr
6620 relacji  Szklarska Poręba Górna – Warszawa Gł.
(p. Roztokę)

1993 2h30`
7 minut  na stacji
Marciszów

Połączenie  pośrednie:  pociąg  nr  7734/35  relacji
Lubawka-Jelenia  Góra  oraz  pociąg  nr  224  relacji
Jelenia Góra – Wrocław Gł.

1999/2000 2h15`
6 minut  na stacji
Marciszów

Połączenie  pośrednie:  pociąg  nr  7734/35  relacji
Lubawka  –  Jelenia  Góra  oraz  pociąg  61100  relacji
Jelenia Góra – Warszawa Wschodnia

2003 3h17`
18 minut na stacji
Wałbrzych
Główny

Połączenie  pośrednie:  pociąg  nr  7732/33  relacji
Lubawka – Wałbrzych Gł.  oraz pociąg nr 224 relacji
Jelenia Góra – Wrocław Gł. 

2008 2h48`
3 minuty na stacji
Sędzisław

Połączenie  pośrednie  pociąg  nr  77046/047  relacji
Trutnov  hl.n.–  Lwówek  Śląski  oraz  pociąg  nr  214
relacji Szklarska Poręba Górna – Wrocław Gł.

2011 2h30` -
Połączenie bezpośrednie, pociąg nr 69244/245 relacji 
Trutnov hl.n. – Wrocław Główny

2012 2h12` -
Połączenie bezpośrednie pociąg nr 66219/8 relacji 
Trutnov hl.n. (Lubawka) – Wrocław Główny

2013 2h33`
14 minut na stacji
Sędzisław

Połączenie  pośrednie:  pociąg  nr  66209/69223  relacji
Trutnov hl. n. -Jelenia Góra oraz pociąg nr 6720 relacji
Jelenia Góra – Poznań Główny
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Rozkład
jazdy

Czas
przejazdu

Czas przesiadki Uwagi

2014 1h55` -
Połączenie bezpośrednie, pociąg nr 69095 relacji

Trutnov hl.n. - Wrocław Gł.

W 2014 roku kursowanie pociągów weekendowych do Trutnova odbywało się od 1. maja do 31. sierpnia, a pierwszy i
ostatni  kurs tego sezonu był  obsługiwany przez szt SA134-004. Ruch pociągów pasażerskich był  realizowany bez
większych zakłóceń, a jedynym utrudnieniem dla pasażerów była wprowadzona w dniach 26-27 lipca oraz 2-3 sierpnia
komunikacja zastępcza na odcinku Královec - Trutnov hl.n., Była ona spowodowana pracami torowymi,  jakie były
prowadzone  pomiędzy  stacjami  Trutnov  hln.  oraz  Trutnov  stred.   Polski  SA134  dojeżdżał  do  Královca,  gdzie
pasażerowie przesiadali się na autobus. Podobna sytuacja miała już miejsce w 2010 roku, co było opisywane w punkcie
2.1

Analizując frekwencję  w 2014 roku można było  zauważyć,  że na  odcinku  granicznym była  ona porównywalna  z
sezonem 2013,  jednakże skierowanie  ostatniego  pociągu do Wrocławia  zaowocowało  większym zainteresowaniem
podróżnych w relacjach wewnętrznych Lubawka/Kamienna Góra-Wrocław.

W czerwcu 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich (2012 oraz 2013) uruchomiony został pociąg specjalny dla
uczniów najniższych klas szkół podstawowych z Polski i Czech z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Tym razem
skład był złożony z dwóch wagonów motorowych serii 810 i dwóch wagonów doczepnych podobnie jak w 2012 roku
wykonał  kursy  na  trasie:  Trutnov  -Královec  -  Lubawka-  Kamienna  Góra  –  Žacléř  -Lubawka-  Kamienna  Góra  –
Trutnov. Na stacji w Kamiennej Górze dla najmłodszych przygotowano pokaz służb ratowniczych, po czym nastąpiła
podróż do Zaclerza, gdzie już na miejscu odbyła się dalsza część  imprezy. Zadowolenie dzieci, sprzyjająca pogoda
pozwalają na stwierdzenie, że przedsięwzięcie podobnie jak w latach ubiegłych można ocenić jako udane.

Fot. 15 - Pociąg specjalny Trutnov - Kamienna Góra podczas postoju na przystanku osobowym Lubawka,
16 czerwiec 2014 r.
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6.2. Początek lepszych czasów dla urz ądzeń srk?

Rok  2014  rozpoczął  się  dla  linii  kolejowej  nr  298  Kamienna  Góra  -  Sedzisław  remontem  kolejnego  przejazdu
kolejowego. Tym razem w przeciwieństwie do wcześniejszych remontów prace obejmowały skrzyżowanie z ruchliwą
drogą  krajową  nr  5, zlokalizowane w km 3,920 LK298. Przetarg na wykonanie prac został  ogłoszony pod koniec
września 2013 r, jednak właściwe roboty zostały zrealizowane w styczniu 2014 r. W drugiej połowie czerwca 2014 r.
Zakład Linii  Kolejowych w Wałbrzychu ogłosił następny przetarg na naprawy kilku przejazdów kolejowych, wśród
których znalazły się dwie lokalizacje z linii kolejowej nr 299 Kamienna Góra-Lubawka [32]. Do naprawy przewidziano
przejazdy znajdujące się w km 1,736 (w ciągu ulicy Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze) oraz w km 10,723 (w ciągu
ulicy Szymrychowskiej w Lubawce). Właściwe prace były prowadzone w sierpniu oraz wrześniu 2014 r. i obejmowały
roboty wykonywane już  podczas naprawy innych przejazdów (pkt.  4.2). Ze względu na znaczne zużycie  szyn  na
przejeździe  w km 1,736  podjęta  została  decyzja  o  ich  wymianie  z  wykorzystaniem materiału  staroużytecznego  z
nieczynnej obecnie linii kolejowej nr 345 Kamienna Góra-Pisarzowice. W tym celu wycięto fragment szyn o długości
2x25 mb na wysokości semafora wjazdowego N1/2 stacji Kamienna Góra [34].

Fot. 16  - Wyremontowany przejazd w km 3,920 linii kolejowej nr 298 Kamienna Góra-Sędzisław (skrzyżowanie z
drogą krajową nr 5), kwiecień 2014 r.

W marcu  2014  roku  ZLK  Wałbrzych  ogłosił  przetarg  na budowę  linii  kablowej  na  stacji  Kamienna  Góra  [31].
Obejmował on wykonanie ziemnej trasy kablowej wraz z ułożeniem kabli sygnalizacyjnych biegnących z nastawni
dysponującej  „KG”  do  semafora  wjazdowego  A,  tarczy  ostrzegawczej  ToA,  urządzeń  EON-3  oraz  napędów
rogatkowych.  W  warunkach  zamówienia  znalazły  się  również  zapisy  o  dostawie  czterokomorowej  głowicy  dla
semafora A oraz dwukomorowej głowicy przeznaczonej dla tarczy ostrzegawczej ToA [31].
Tym samym stało się jasne, iż wkrótce w Kamiennej Górze pojawi się pierwszy semafor świetlny, natomiast kolejny
semafor  kształtowy  przejdzie  do  historii.  Prace  ziemne  związane  z  linią  kablową  do  tarczy  ostrzegawczej  były
realizowane w czerwcu 2014 r., natomiast miesiąc później odtworzono jeszcze trasę kablową pomiędzy nastawniami
dysponującą  „KG” oraz wykonawczą  „KG1”. Nowo położony pomiędzy tymi  posterunkami kabel  jest związany z
przywróceniem blokady stacyjnej. Wyżej opisane prace związane z rewitalizacją urządzeń srk w Kamiennej Górze były
pierwszymi tego typu działaniami od wielu lat, ale jak się okazuje nie jedynymi. 
Postawienie nowego semafora świetlnego A oraz odnoszącej się do niego tarczy ostrzegawczej ToA miało miejsce w
październiku 2014 roku, jednakże do dziś (luty 2015 r.) oba urządzenia nie zostały jeszcze uruchomione i włączone do
eksploatacji.  W  tym  celu  konieczne  jest  przeprowadzenie  prac  przygotowawczych  na  obu  kamiennogórskich
nastawniach, które będą obejmowały m. in. nowe zależności dla semafora wjazdowego i tarczy ostrzegawczej oraz też
adaptację istniejących stacyjnych urządzeń srk.
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Wobec  nieuchronnego  uruchomienia  semafora  świetlnego  zaskoczeniem  dla  postronnego  obserwatora  mogła  być
regeneracja  i  ponownie  uruchomienie  w czerwcu  2014 r.   starego semafora  kształtowego  A 1/2.  W tym celu IZ
Wałbrzych dokonał naprawy semafora, odtworzył trasę pędniową i podłączył do niego kabel sygnalizacyjny [33].

Ponadto  uruchomiony  został  także semafor  wyjazdowy  S w stronę  Sędzisławia,  co  wiązało  się  z  uruchomieniem
blokady liniowej pomiędzy Kamienną Góra oraz Sędzisławiem. Pospieszna realizacja w/w prac nie dziwi w kontekście
ograniczeń  eksploatacyjnych, jakie zostały nałożone na zarządce infrastruktury przez Urząd Transportu Kolejowego
(UTK) [35, 36]. Ograniczenie eksploatacyjne odnosiły się do linii kolejowej nr 298 Kamienna Góra-Sędzisław i były
efektem nieprawidłowości związanych z nieusunięciem uszkodzeń kabli teletechnicznych, czego konsekwencją  była
niesprawność  blokad liniowych i konieczność prowadzenia ruchu w oparciu o nieutwierdzone drogi przebiegu [36].
Oprócz tego decyzją z 7 maja 2014 r. Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury usunięcie stwierdzonych naruszeń
polegających na uszkodzeniu kabla TKD, co powodowało niesprawność  półsamoczynnej blokady liniowej od stacji
Sędzisław do stacji Kamienna Góra [36].
  
Naruszenia  zgodnie  z  decyzją  UTK  miały  zostać  usunięte  do  30.06.2014  r.  Taki  obrót  sprawy  wymusił  na
IZ Wałbrzych podjęcie prac w tym kierunku, dzięki czemu od 29.06.2014 r. wjazdy pociągów do Kamiennej Góry (od
strony Sedzisławia) odbywały się na sygnały zezwalające. Oprócz tego uruchomiony został także semafor wyjazdowy
S, odpowiedzialny za sygnały zezwalające dla pociągów wyjeżdżających z Kamiennej Góry w stronę Sędzisławia po
torze nr 1.

Fot. 17 - Montaż świetlnego semafora wjazdowego stacji Kamienna Góra od strony Sedzisławia,
październik 2014 r.

Prócz uruchomienia dwóch semaforów kształtowych i blokady liniowej, na stacji w Kamiennej Górze i przyległych
trasach można było zaobserwować owoce mniej widocznych na pierwszy rzut oka prac do których można zaliczyć:

-montaż czujników EON i związanego z nimi osprzętu kablowego (stacja Kamienna Góra),
-montaż  drągów rogatkowych  na  przejeździe kolejowym kat.  A w km 0,354 linii  kolejowej  nr 299,  które uległy
zniszczeniu w 2013 r.,
-montaż słupków kilometrażowych na terenie stacji Kamienna Góra oraz p.o. Lubawka,
-wymiana opraw oświetleniowych na przejazdach kolejowych w km 1,053 (linia nr 298) oraz w km: 1,736; 3,248;
5,530 (linia nr 299),
-montaż wskaźników W27 oznaczających miejsce zmiany i obowiązującą od tego miejsca prędkość drogową.

Wskaźniki W27 zostały umieszczone na wyjazdach z Kamiennej Góry w stronę Sędzisławia i Lubawki, jak również na
granicy państwa oraz na linii kolejowej nr 298 w Sędzisławiu. Ciekawostką  jest to, że IZ Wałbrzych wykonał w/w
wskaźniki  wg  starych  zasad  tzn.  jako  czarne  kwadratowe  tablice  z  białymi  liczbami  wskazującymi  największą
dozwoloną prędkość w dziesiątkach km/h. W związku z nowelizacją Rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków

25



prowadzenia  ruchu i  sygnalizacji,  jaka miała  miejsce we wrześniu 2012 roku wprowadzono zmianę  polegającą  na
zastąpieniu wskaźnika W27 wskaźnikiem W27a [P-4, P-5].  Nowy wskaźnik jest sporządzany jako kwadratowa biała
tablica z czarną obwódką. W środku znajduje się czarna liczba wskazująca największą dozwoloną prędkość drogową
określoną w dziesiątkach km/h. Nowe wskaźniki W27a pojawiły się w Kamiennej Górze kilka miesięcy później pod
koniec 2014 r.

6.3. Przy torach trzeba równie ż pracowa ć

Problem urządzeń  srk  nie  może  całkowicie  przesłaniać  innych  zadań  związanych  z  bieżącym  utrzymaniem  linii
kolejowych.  Postępująca z biegiem czasu degradacja torowiska  wymusiła  wprowadzenie  w 2014 roku  doraźnych
ograniczeń prędkości na liniach kolejowych nr 299 oraz 298. W marcu 2014 r. pojawiło się ograniczenie prędkości do
30 km/h w km 1,7-2,5 na linii kolejowej nr 299, natomiast w październiku tego roku ograniczenie do 30 km/h w km
2,8-3,3 na linii kolejowej nr 298.

Obniżenie prędkości na w/w fragmencie linii kolejowej nr 299 było wymuszone złym stanem nawierzchni kolejowej,
który  objawiał  się  przez  zniszczone  biologicznie  podkłady  i  mostownice.  Reakcją  zarządcy  infrastruktury   było
ogłoszenie zapytania ofertowego  na naprawę mostu w km 2,236 (LK299) oraz prowadzone we własnym zakresie prace
polegające  na  wymianie  podkładów z  wykorzystaniem materiałów staroużytecznych.  Naprawa  mostu  obejmowała
wymianę mostownic, pomostu z dyliny oraz wykonanie robót towarzyszących. Została ona zakończona w maju 2014 r.,
a ograniczenie prędkości (po zakończeniu wymiany podkładów i remontu przejazdu w km 1,736) odwołano 17.09.2014
r. [34].

Ograniczenie prędkości na linii kolejowej nr 298 było także związane ze złym stanem nawierzchni oraz intensywnymi
opadami atmosferycznymi.  W celu jego odwołania wykonano prace naprawcze obejmujące wymianę  pojedynczych
podkładów drewnianych oraz realizowano prace ziemne takie jak czyszczenie rowu,  ścięcie ławy, usunięcie zsuniętej
skarpy.  Roboty  zostały  przeprowadzone w grudniu  2014  r.  i  po  ich  zakończeniu  13.12.2014 r.  odwołane  zostało
ograniczenie prędkości, które było wprowadzone 21.10.2014 r. [37].

Oprócz wyżej opisanych prac naprawczych w 2014 r. realizowano także drobne wymiany podkładów w torze nr 2 linii
kolejowej nr 298 (okolice mostu nad Bobrem) oraz na stacji w Kamienna Góra naprzeciw nastawni dysponującej „KG”.

Reasumując ogół prac naprawczo-utrzymaniowych, jakie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadziła na
liniach kolejowych Śląska Kamiennogórskiego, nie będzie przesadą stwierdzenie, że także pod tym względem rok 2014
był wyjątkowy. Wypada mieć nadzieje, że nadchodzące lata nie będą pod tym względem gorsze.
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Fot. 18 - Prace remontowe na torze nr 2 linii kolejowej nr 298, w tle po torze nr 1 do Kamiennej Góry zmierza
lokomotywa M62 po wagony z kruszywem, 18 grudzień 2014 r.

6.4. Przewozy towarowe w 2014 roku

Pierwszy  kwartał  2014  roku  przyniósł  zmianę  przewoźnika  obsługującego  na  polskim odcinku  pociągi  towarowe
Wałbrzych Fabryczny - Trutnov. W miejsce spółki PKP Cargo S.A. pojawił się przewoźnik STK S.A. Z tego powodu
zmieniła się obsługa trakcyjna pociągów, które od tej pory były zestawiane z dwóch lokomotyw serii S200 . Następna
zmiana miała miejsce w okresie wakacyjnym i została wymuszona trudnościami taborowymi spółki STK S.A., mogącej
wystawić  do prowadzenia pociągu tylko jeden spalinowóz. Polegała ona na tym, że na odcinku Wałbrzych Miasto -
Kamienna Góra ruch pociągów prowadzony był „na raty”. Skład był dzielony na dwie części (po 7 wagonów),  które
były następnie łączone w Kamiennej Górze i prowadzony dalej do Královca przez jedną lokomotywę. Z tego powodu
lokomotywa S200 musiała wykonać dwa kursy na trasie Wałbrzych Miasto-Kamienna Góra-Wałbrzych Miasto zanim
cały skład mógł wyruszyć w dalszą drogę do Czech. Takie rozwiązanie wymuszone trudnym profilem linii kolejowej
pomiędzy Wałbrzychem Miasto  a podg. Boguszów-  Gorce Wschód znacznie wydłużało  czas przejazdu pociągu w
pełnej  relacji,  jak również  wymuszało  przeprowadzanie niekiedy skomplikowanych manewrów na stacji Kamienna
Góra.  Byłe  one efektem intensywnego  wówczas ruchu pociągów z kruszywem,  który nakładał  się  na kursowanie
pociągów z mułem węglowym do Trutnova. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym sytuację ruchową w Kamiennej
Górze był zamknięty od sierpnia 2013 r. tor nr 3. W efekcie, gdy na stacji znajdowały się 2-3 składy z kruszywem,
odstawione  były  wagony pociągu do Trutnova  i  do tego przyjechała  jeszcze drezyna ISE Wałbrzych,  to na stacji
zaczęło brakować  torów. Należy przy tym wyjaśnić,  że na stacji  Kamienna Góra przez spółkę  PKP Polskie  Linie
Kolejowe S.A. utrzymywane są tory nr: 1,2,3,5,7. Związane z załadunkiem kruszywa tory nr: 13, 17 oraz 21 należą do
PKP S.A. i są one dzierżawione podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu w drodze przetargu [26]. Zwiększony ruch
pociągów z kruszywem przyczynił się do realizowanej w czerwcu 2014 r. naprawy rozjazdu umożliwiaj ącego zjazd z
toru nr 13 na tor nr 17, kończący się żeberkiem nieopodal nastawni wykonawczej „KG1”. Tor nr 17 (podobnie jak tor
nr 13) znajduje się przy placu ładunkowym i dzięki przeprowadzonej naprawie możliwe stało się ponowne odstawianie
wagonów na niego, co zwiększyło  „możliwości przerobowe” stacji.

Ponadto w 2014 roku można było zauważyć zwiększoną aktywność spółki PKP Cargo S.A.,  które po dłuższej przerwie
zaczęła się  częściej  pojawiać  w Kamiennej  Górze. Tym samym na Śląsku Kamiennogórskim można było  spotkać
wycofywane już lokomotywy serii ST43, które niegdyś miały monopol na obsługę składów towarowych zarówno do
Kamiennej Góry, jak i Lubawki. 
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Fot. 19 - Pociąg towarowy z Wałbrzycha do Trutnova wyjeżdża z Kamiennej Góry. Widoczna na zdjęciu lokomotywa
popychająca to S200-303. Warto zwrócić uwagę na stary wskaźnik W27.

Ostatni  kwartał  2014 r.  to także kolejne zmiany,  obejmujące  ruch pociągów towarowych  do Trutnova.  Przy jego
obsłudze pojawiła  się  lokomotywa  TEM2-298 (należąca do spółki  Tabor Dębica).  Niestety,  po kilkunastu  dniach
kursowania do Královca uległa awarii, po czym została odstawiona na stacji w Kamiennej Górze, gdzie czekała na
odholowanie  do  10.  grudnia  2014  r.  Ostatecznie  obsługę  pociągów towarowych  do  Trutnova  przejechała  spółka
Freightliner, która w grudniu do ich prowadzenia zapewniała lokomotywę  serii 311D, natomiast na czele pociągów
uruchamianych już w styczniu 2015 r.  pojawiła się lokomotywa Class 66.
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7. Kolej regionu kamiennogórskiego w literaturze, nauce i prasie

Jak dotąd kolej na Śląsku Kamiennogórskim nie doczekała się osobnego opracowania, które w sposób kompleksowy
podjęłoby temat jej historii,  rozwoju oraz późniejszej degradacji. Jednakże mimo to w ostatnich latach ukazały się
publikacje, które w mniejszym bądź większym stopniu przynajmniej zahaczają o tę problematykę. 
Pierwszą  z  nich  jest  książka  dra  P.  Dominasa  Koleje  Regionu  Kaczawskiego,  która  jest  poświęcona  m.  in.  linii
kolejowej  Złotoryja-Marciszów,  a  więc  trasie,  która  na  krótkim  odcinku  przebiega  przez  teren  powiatu
kamiennogórskiego  [L-3].  Kolejna  publikacja  tegoż  samego  autora  podejmuje  temat  architektury   Śląskiej  Kolei
Górskiej  [L-4].  W  niniejszej  książce  dominują  zagadnienia  architektoniczne,  jednak  autor  nakreślił  również
najważniejsze fakty związane z historią powstania ŚKG i ludźmi, którzy byli odpowiedzialni za jej budowę. 
Znajduje się tam również wzmianka o zbudowanej w 1869 roku linii kolejowej z Sędzisławia do Lubawki, która obok
przedłużenia  trasy   Görlitz  -  Jelenia  Góra-Wałbrzych  do  Kłodzka  była  uznawana  w  tamtych  czasach   za  jej
najważniejsze odgałęzienie [L-4]. 

W obu pozycjach duże wrażenie na czytelniku wywiera ogromna liczba oryginalnych materiałów źródłowych (w dużej
części pochodzących z niemieckich archiwów), na podstawie których powstały oba opracowania. Szczególnie druga
publikacja może być  interesująca nie  tylko  dla miłośników kolei,  lecz również  dla osób pasjonujących się  lokalną
historią i architekturą.  

Okładka książki Architektura Śląskiej Kolei Górskiej,
źródło: www.ksiezy-mlyn.com.pl/

Oprócz  książek  dra  Przemysława  Dominasa  akcenty  kolejowe  można  odnaleźć  w  wydawnictwach  będących
autorstwem mieszkańców Kamiennej  Góry. W dostępnym od 2010 roku dwujęzycznym albumie  Kamienna Góra i
okolice  na  widokówkach  z  XIX  i  XX  wieku  (Landeshut  in  Schlesien  auf  den  Ansichtskarten  vom  19.  und  20.
Jahrhundert) [L-5] kilka stron zostało poświęconych pocztówkom z motywami kolejowymi. Ponadto autor opracował
również kalendarium „z historii kolejnictwa kamiennogórskiego”. Zawiera ono ważniejsze daty związane z koleją na
ziemi kamiennogórskiej, obejmujące głównie okres do II Wojny Światowej.

Ciekawą lekturę zapewnia także wydana w 2014 roku książka Tajemnicza Antonówka poświęcona osiedlu o tej nazwie
[L-6]. W tym zlokalizowanym około 3 km na północny-wschód od  centrum Kamiennej Góry miejscu tuż przed II
Wojną Światową  rozpoczęła się budowa kompleksu militarnego. Naturalnie taka inwestycja nie mogła się obyć  bez
doprowadzenia na jej miejsce bocznicy kolejowej, która prowadziła ze stacji Kamienna Góra. Do dziś w terenie można
jeszcze odnaleźć ślady po drodze żelaznej jaka prowadziła niegdyś do Antonówki. Jednakże wiele faktów związanych z
kompleksem, jak i wybudowaną do niego linią kolejową pozostanie już na zawsze historią. Mimo to autor podjął próbę
zebrania informacji także tych związanych z bocznicą oraz transportem wewnętrznym fabryki. 
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Ten krótki przegląd publikacji książkowych dotykających tematyki kolei na Śląsku Kamiennogórskim zamyka album:
Rund um die Schneekoppe (Wokół Śnieżki). Jest to szósty tom z serii  Durch Böhmens Hain und Flur (Przez czeskie
lasy i pola) wydany przez edition bohemica. Jego autorzy zabierają czytelnika w niezwykłą podróż pociągiem dookoła
Karkonoszy trasą wiodącą z czeskiego Korzenowa przez Szklarską Porębę, Jelenią Górę, Kamienna Góra, Lubawkę,
Trutnov, Starą Pakę, Żelazny Brod do Tanvaldu. Pomimo tematyki przewodniej jaką jest kolej, już sam tytuł albumu
sugeruje silne akcentowanie gór (w tym najwyższego szczytu Karkonoszy - Śnieżki), które są obecne nie tylko jako tło
w prezentowanych zdjęciach, lecz także zajmują  ważną  pozycję  w uzupełniających je tekstach.  Nawiązują  one nie
tylko  do prezentowanych  obok zdjęć,  lecz  zawierają  także  sporo  informacji  dotyczących  historii,  czy też  kultury
mijanych miejscowości i regionów. Z punktu widzenia ziemi kamiennogórskiej najbardziej interesujące są rozdziały:
Im Bobertal  von  Schlesien nach Böhmen (W dolinie Bobru ze Śląska do Czech) oraz  Entlang stillgelegter Gleise
(Wzdłuż zamkniętych torów). Obejmują one w sumie 27 stron na których można oglądać fotografie przedstawiające
czynne linie kolejowe: Marciszów – Sędzisław – Kamienna Góra – Lubawka – Královec oraz-niestety-już zamkniętą i
nieprzejezdną  Kowary-Ogorzelec-Kamienna Góra.  Naturalnie  wśród  prezentowanych  zdjęć  dominują  te  wykonane
współcześnie, jednakże dopełniające je fotografie archiwalne (niektóre sprzed 30 lat) bardzo podnoszą  atrakcyjność
publikacji.
Ze  względu  na  jej  obszerną  tematykę  ewentualna  recenzja  wymagałaby  odrębnego  opracowania,  jednakże  należy
wspomnieć, że mocną stroną książki jest także bardzo ładne i ekskluzywne wydanie, a  z punktu widzenia autora jest
ona wyjątkowa,  ponieważ  jest to pierwsze opracowanie,  w którym poświęcono stosunkowo dużo miejsca kolei  na
Śląsku Kamiennogórskim.

Okładka albumu Rund um die Schneekoppe,
źródło: www.edition-bohemica.de/

Problematyka  kolejnictwa na terenie regionu kamiennogórskiego stała  się  również  tematem pracy inżynierskiej  pt.
Metoda  LCC w zarządzeniu  inwestycji  rewitalizacji  linii  kolejowych  w  Powiecie  Kamiennogórskim,  która  została
obroniona w 2013 roku na Politechnice Wrocławskiej. Opracowanie to obejmuje następujące linie kolejowe:

-nr 330 Kamienna Góra-Krzeszów (Okrzeszyn),
-nr 345 Kamienna Góra-Pisarzowice (nr 308 Jelenia Góra-Kamienna Góra),
-nr 298 Kamienna Góra-Sędzisław,
-nr 299 Kamienna Góra-Lubawka,
-łącznica nr 774 podg. Marciszów Górny – podg. Krużyn. 

Dla linii kolejowych nr 330, 345 (308) oraz łącznicy nr 774 autor przygotował konkretne propozycje ich rewitalizacji
obejmujące ogólny kosztorys prac budowlanych oraz szacunek nakładów, jakie byłyby poniesione w związku z ich
eksploatacją przez 30 lat. Takie podejście do tematu jest związane z prezentowaną w pracy metodą LCC (Life Cycle
Cost), która przy realizacji inwestycji  uwzględnia także koszty późniejszego utrzymania obiektu.  Wykonanie takiej
analizy  może  wykazać,  iż  oszczędzanie  w procesie  inwestycyjnym  jest  często  nieopłacalne  jeśli  już  na  początku
weźmie się pod uwagę dłuższą perspektywę czasową. 
Praca dyplomowa sugeruje także pewne rozwiązania (takie jak np. wspólny bilet pociąg+muzeum, sieć wypożyczalni
rowerowych przy stacjach kolejowych), które miałby na celu promocję oraz zwiększenie atrakcyjności przywróconych
połączeń pasażerskich oraz regionu, którego one dotyczą. 
W końcowej  części opracowania jest zawarta koncepcja przywrócenia regularnych połączeń  pasażerskich na trasie
Jelenia Góra – Maciszów - Kamienna Góra - Lubawka (wraz z odtworzeniem łącznicy nr 774 Marciszów Górny -
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Krużyn), którą uzupełniają wyniki ankiety „Kolej czy jest nam potrzebna”, zorganizowanej w pierwszej połowie 2013
roku przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze.
Można mieć  pewne wątpliwości co do przyjętych w pracy założeń wyjściowych (wg K.K. niektóre z nich są  zbyt
optymistyczne i nie do końca przystają do miejscowych realiów), jednakże w żaden sposób nie umniejsza to wartości
pracy inżynierskiej. Tym bardziej cieszy fakt,  że została ona nagrodzona w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i inżynierską z dziedziny transportu [L-14].

W ciągu ostatnich 25 lat w polskiej prasie niezbyt często można było przeczytać obiektywny i/lub mający pozytywny
wydźwięk reportaż na temat transportu kolejowego. Na tym tle całkiem nieźle wypadają publikacje na temat kolei w
powiecie kamiennogórskim, które ukazały się w ostatnim czasie w prasie lokalnej [L-12, L-13, L-14, L15]. Poruszone
w nich zostały kwestie remontów linii kolejowych, obecnego stanu dworca w Kamiennej Górze, jak również działań,
które mogą przyczynić się do poprawy obecnego statusu transportu szynowego w regionie. Szczególnie godny uwagi
jest artykuł pt. „Cisza na szynach” z grudnia ubiegłego roku [L-13]. Autor przedstawił w nim zwięźle historię  linii
kolejowych wybiegających z Kamiennej Góry, nawiązał do obecnego stanu kolei w regionie, a także wspomniał  o
pozytywnych  akcentach takich,  jak organizacja  przejazdów drezynami  w Krzeszowie  (6 grudnia  2014 r.),  czy też
pracach utrzymaniowo - naprawczych prowadzonych przez  PKP PLK S.A. Nie zabrakło także informacji  na temat
dworca kolejowego w Kamiennej Górze, który w dalszym ciągu niestety nie jest zagospodarowany [L-13, L-15]. W
ubiegłym  roku  spółka  PKP  S.A. wykonała  pewne  prace  remontowe  (wymiana  pokrycia  dachowego,  przebudowa
kominów, wykonanie dodatkowych podpór stropu i balkonu), jednakże miały one jedynie charakter utrzymaniowy i
służyły przede wszystkim zatrzymaniu procesów degradacji i niszczenia budynku [L-15].

8. Pociągi elektryczne w Kamiennej Górze?
Na  postawione  w  tytule  tego  rozdziału  pytanie  większość  osób  interesujących  się  historią  Śląska  z  pewnością
odpowiedziałaby twierdząco z zastrzeżeniem, że dotyczy to okresu do 1945 roku. Aczkolwiek tym razem chodzi o
rozważenie reelektryfikacji  linii  kolejowej  nr  298 Kamienna Góra-Sędzisław (wraz z łącznicą  podg. Krużyn-podg.
Marciszów Górny)  już w obecnych realiach. Inspiracją do tych przemyśleń  jest pismo zarządcy infrastruktury [18]
skierowane  do  UMWD  dotyczące  propozycji  projektów  przewidzianych  do  realizacji  w  latach  2014-2022.  W
załączniku  do  pisma  obejmującym listę  projektów  na  samym  końcu  znalazł  się  również  punkt  obejmujący  linie
kolejowe nr 298 oraz 299, w którym pojawił się następujący opis: Remont linii o znaczeniu transgranicznym Sędzisław-
Královec i  elektryfikacja odcinka Kamienna Góra-Sędzisław,  wraz z remontem i  elektryfikacją  łącznicy Marciszów
Górny - Krużyn.
W toku dalszej korespondencji pomiędzy PKP PLK a UMWD powyższa propozycja nie była więcej razy podejmowana
i omawiana, jednakże mimo to warto zastanowić się nad korzyściami jakie płynęłyby z jej urzeczywistnienia.

Zrealizowanie wyżej opisanej inwestycji pozwoliłoby na włączenie Kamiennej Góry w sieć połączeń Jelenia Góra -
Wrocław, co miałoby kolosalne znaczenie dla poprawy dostępności komunikacyjnej tego miasta, które jest położone
peryferyjnie  w stosunku do głównych korytarzy transportowych zarówno drogowych,  jak i kolejowych.  Byłoby to
możliwe, ponieważ część pociągów Wrocław - Jelenia Góra (oraz Jelenia Góra-Wrocław) mogłaby odcinek Sędzisław -
Marciszów pokonywać nieco okrężną drogą przez Kamienną Górę. Wówczas trasa przejazdu wyglądałaby następująco:
Sędzisław - Kamienna Góra (zmiana kierunku jazdy) - podg. Krużyn – podg. Marciszów Górny - Marciszów. 
Obecnie czas przejazdu pociągu pasażerskiego pomiędzy stacjami Marciszów i  Sędzisław wynosi  w zależności od
pociągu 6-7 minut. Przejazd pociągu przez Kamienna Góra wydłużyłby tę drogę o około 18 minut na co składałyby się
następujące czynniki:
-przejazd na odcinku Sędzisław-Kamienna Góra - 7 minut (założenie prędkości 80-90 km/h, likwidacja ograniczeń
prędkości),
-zmiana kierunku jazdy w Kamiennej Górze – 4 minuty,
-przejazd na odcinku Kamienna Góra-Marciszów 13 minut.

Wydłużenie czasu jazdy mogłoby zostać  zrekompensowane poprzez przyspieszenie pociągu na odcinku Sędzisław -
Wrocław, które zostałoby osiągnięte poprzez likwidację niektórych postojów na mniej uczęszczanych przystankach.
Ponadto do Kamiennej Góry mogłyby zostać wydłużone niektóry kursy kończące obecnie bieg na stacji Wałbrzych
Główny, a więc bez szkody dla połączenia Jelenia Góra-Wrocław. 
Odzyskanie  regularnego  połączenia  kolejowego  Kamiennej  Góry ze stolica województwa oraz stolicą  Karkonoszy
odbyłoby się  więc  bez angażowania  dodatkowego  taboru kolejowego,  który mógłby  być  wykorzystany na  innych
trasach.  Wobec  ciągłego  deficytu  spalinowych  pojazdów szynowych  jest  to  kolejny  argument  przemawiający  na
korzyść tej inicjatywy. Zmiany mogłyby również objąć organizację przewozów pasażerskich na dalszym odcinku do
Lubawki oraz Republiki Czeskiej. Jeśli w umowie pomiędzy państwami Rzeczpospolitą Polską oraz Republiką Czeską,
jak również w porozumieniu podpisanym pomiędzy zarządcami kolejowymi Polski i Czech znalazłyby się określone
zapisy to pojazdy serii 810 mogłyby dojeżdżać do Kamiennej Góry jako pierwszej stacji granicznej [17]. Wówczas
przesiadki na pociągi wgłąb w Polski byłyby realizowane na stacji Kamienna Góra. 
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Elektryfikacja  linii  kolejowej  nr  298  usprawniłaby  także  wywóz  wydobywanego  w Kopalni  Ogorzelec  kruszywa.
Przewoźnicy mogliby aż do stacji końcowej dojeżdżać elektrowozami, bez angażowania ciężkich liniowych lokomotyw
spalinowych.  Ponadto cały ciąg transgraniczny zyskałby na atrakcyjności i  mógłby stanowić  realną  alternatywę  dla
przejścia  granicznego  Międzylesie  –  Lichkov,  zwłaszcza  w kontekście  zbliżającej  się  rewitalizacji  linii  kolejowej
Pardubice - Trutnov po stronie czeskiej.

Fot. 20 - Obecnie lokomotywę elektryczną w Kamiennej Górze można spotkać bardzo rzadko. Jest to możliwe tylko i
wyłącznie wtedy, gdy pociąg zmierzający do Kamiennej Góry na zelektryfikowanym odcinku swojej trasy jest

prowadzony elektrowozem, a końcowy odcinek Sedzisław - Kamienna Góra jest pokonywany z wykorzystaniem
lokomotywy spalinowej. Jeśli w Sędzisławiu brakuje miejsca na odstawienie lokomotywy elektrycznej to jest ona
przeciągana z całym składem do i z Kamiennej Góry. Taka sytuacja miała miejsce  9 czerwca 2012 r., kiedy to w

Kamiennej Górze zagościł na chwilę elektrowóz 182 023-1.
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9. Podsumowanie

Jak wspomniano na początku opracowania, zamiarem autora było przedstawienie i analiza zdarzeń związanych z linią
kolejową Sędzisław - Kamienna Góra - Lubawka w kontekście prowadzonych tu przewozów towarowych, pasażerskich
i działań związanych z infrastrukturą kolejową na terenie Śląska Kamiennogórskiego.

Niniejszy tekst  dowodzi,  że na pozornie sennej  lokalnej linii  kolejowej położonej  z dala od wielkich miast można
obserwować tendencje wpisujące się w ogólny obraz kolei na Dolnym Śląsku.

Poniżej  w punktach przedstawiono ważne z  punktu  widzenia  autora wnioski  i  przemyślenia  związane z tematyką
artykułu.

1. Linia kolejowa nr 298 Kamienna Góra - Sędzisław stanowi istotny element dla wywozu wydobywanego w
Ogorzelcu kruszywa amfibolitowego.

2. Uruchomienie pociągów transportujących z Wałbrzycha przez Kamienna Góra i Lubawkę  do Trutnova muł
węglowy  jest  potwierdzeniem  na  to,  że  w  dalszym  ciągu  jest  możliwe  prowadzenie  kolejowego  ruchu
towarowego  przez  Bramę  Lubawską.  Z  tego  powodu cała trasa  z  Sędzisławia  do granicy  państwa  może
stanowić  sensowną  alternatywę  (lub objazd) dla przejścia granicznego Międzylesie/Lichkov,  które obecnie
obsługuje znaczną część wymiany towarowej pomiędzy Polską a Czechami realizowanej z wykorzystaniem
transportu  kolejowego.  To powinno  stanowić  wskazówkę  dla  zarządcy  infrastruktury  jak  należy  tę  linię
traktować i utrzymywać.

3. Zły  stan urządzeń  sterowania ruchem kolejowym (srk)  na  stacji  Kamienna Góra wymusza podejmowanie
szeregu  działań  przywracających  ich  pierwotny  stan  bądź  modernizacje  z  wykorzystaniem  nowych
akcesoriów.  Wobec intensywnego  ruchu pociągów towarowych  i  ewentualnych  perspektyw związanych  z
tranzytem do Czech,  jak również  budową  drogi  S3 na odcinku Bolków-Lubawka uzasadnione wydają  się
działania  mające  na  celu  modernizację  stacji  Kamienna  Góra.  Jednakże  przeprowadzona  (ewentualna)
inwestycja nie powinna ograniczać obecnych możliwość stacji.

4. Popularność  sezonowego  połączenia  do  Trutnova  jest  mocnym  argumentem  przemawiającym  za  jego
utrzymaniem  w  kolejnych  latach.  Organizator  przewozów  jak  i  przewoźnik  powinni  przy  tym  zwracać
szczególną  uwagę  na jego dostępność dla pasażerów z innych części Śląska oraz Polski (skomunikowania),
oraz promocję,  która mogłaby być  z powodzeniem prowadzona we współpracy z lokalnymi samorządami
przynosząc korzyści obu stronom.

5. Rewitalizacja  głównej  linii  kolejowej  Wrocław  –  Wałbrzych  -  Jelenia  Góra  pozwoliła  uzyskać  bardzo
atrakcyjne  czasy przejazdu w relacjach z  Kamiennej  Góry  (i  Lubawki)  zarówno  do Jeleniej  Góry,  jak  i
Wrocławia.  Stwarza to możliwość  przygotowania oferty konkurencyjnej wobec transportu samochodowego
pod  względem  czasu  przejazdu,  ceny  biletów  oraz  komfortu  podróży.  Ze  względu  na  trudną  sytuację
finansową  województwa,  obecnie  szanse  na  przywrócenie  stałej komunikacji  kolejowej  do  Lubawki  i
Kamiennej Góry są niestety niewielkie. Aczkolwiek lokalne samorządy powinny cały czas lobbować  w tej
sprawie,  aby  kwestia  całorocznego  powrotu  kolei  pasażerskiej  na  Śląsk  Kamiennogórski  nie  została
zapomniana.

6. W  długofalowej  perspektywie  powinna  być  także  poważnie  rozważona  możliwość  elektryfikacji  linii
kolejowej nr 298 Kamienna Góra - Sędzisław wraz z rewitalizacją i elektryfikacją łącznicy podg. Krużyn -
podg.  Marciszów  Górny,  co  stanowiłoby  przełom  w  dostępności  komunikacyjnej  Kamiennej  Góry,
porównywalny jedynie z budową drogi ekspresowej S-3 na odcinku Bolków-Lubawka.
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