Krzysztof Kociołek, wrzesień 2009r.

Ostatnie dzieje na polsko-czeskim pograniczu czyli przewozy
pasażerskie na odcinku Sędzisław-Kamienna Góra-Královec
1. Wprowadzenie
Obraz kolei pasażerskiej w regionie jeleniogórskim w roku 2007 nie napawał
optymizmem. Brak właściwego utrzymania głównej linii kolejowej 274 Wrocław-WałbrzychJelenia Góra spowodował wprowadzenie licznych ograniczeń prędkości oraz obniżenie
maksymalnych prędkości szlakowych. W efekcie rzeczywisty czas jazdy pociągiem
z Wrocławia do Jeleniej Góry wydłużył się do 4 godzin powodując odpływ pasażerów do
transportu samochodowego i odwrócenie się mieszkańców Jeleniej Góry od kolei.
Ten niekorzystny obraz kolei w regionie został dodatkowo pogłębiony prowadzą przez
Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych we Wrocławiu polityką wygaszania popytu
(szczególnie intensywną w latach 2003-2007) na sudeckich traktach kolejowych [1,2].
Niedopasowanie godzin odjazdów pociągów do rzeczywistych potrzeb, brak skomunikowań
na stacjach węzłowych, bardzo uboga oferta jeśli chodzi o liczbę połączeń i obniżenie
prędkości handlowych pociągów spowodowały zawieszenie pociągów pasażerskich na liniach
kolejowych do Karpacza, Lubawki, Stronia Śląskiego i wielu innych miejscowości.
Ponadto znacznie ograniczono liczbę kursów na wychodzących z Jeleniej Góry i jeszcze
czynnych liniach do Lwówka Śląskiego, Szklarskiej Poręby oraz Węglińca.
Na szczęście w 2007 roku sytuacja powoli zaczęła się odmieniać na korzyść regionalnej
komunikacji kolejowej. Było to możliwe dzięki większemu (niż do tej pory) zaangażowaniu
w regionalny transport kolejowy ustawowego organizatora przewozów czyli Urzędu
Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz prokolejowej działalności niektórych samorządów
lokalnych.
Symbolem nowego rozdziału w historii kolei w Sudetach był m.in. zakup przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ośmiu spalinowych zespołów trakcyjnych
(szynobusów), który zaczęły stopniowo przejmować obsługę pociągów pasażerskich na tzw.
„deficytowych” (głównie niezelektryfikowanych) liniach kolejowych. Wprowadzenie do
eksploatacji nowego taboru umożliwiło m.in. uruchomienie bezpośrednich połączeń z Jeleniej
Góry do Zielonej Góry, reaktywację odcinka Lwówek Śląski-Zebrzydowa, jak również
uruchomienie sezonowego połączenie do czeskiego Trutnova.
2. Pociągiem do Czech
Koncepcja uruchomienia pasażerskich połączeń kolejowych z Trutnova przez Lubawke,
Kamienną Górę do Marciszowa, który był ważną stacją węzłową na linii 274 pojawiła się już
na początku lat 90 tych XX wieku. Z inicjatywą występowały wówczas koleje czeskie (České
Dráhy), które posiadając odpowiedni tabor chciały obsługiwać to połączenie. Niestety mimo
uzgodnień na szczeblu lokalnym, uruchomienie połączeń było blokowane przez polskie
władze centralne w Warszawie.
Tymczasem w 2001r. zawieszono ruch towarowy przez przejście graniczne
Lubawka-Královec, a trzy lata później Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych we
Wrocławiu zlikwidował ostatnie pociągi pasażerskie z Jeleniej Góry do Lubawki [2].

1

Gdy wydawało się, że linia kolejowa nr 299 Kamienna Góra-granica państwa odejdzie w
niebyt, z inicjatywą przywrócenia połączeń transgranicznych wystąpił starosta lwówecki
Artur Zych.
Pierwszym efektem prowadzonych przez niego w tej sprawie rozmów było przejazd pociągu
specjalnego z Trutnova do Zgorzelca przez Lubawkę, Kamienną Górę, Jelenia Górę,
Zebrzydową jaki miał miejsce 27 października 2007r.
Trasę te przemierzył czeski szynobus 810 205-5 (popularny „motorak”), który jest
eksploatowany przez czeskiego przewoźnika firmę Viamont a.s. i pierwotnie miał on
obsługiwać międzynarodowe połączenie z Trutnova do Lwówka Śląskiego.
Wykorzystanie czeskiego taboru do przejazdu promocyjnego nie było przypadkowe,
ponieważ wg pierwotnej koncepcji to właśnie strona czeska miała zapewniać obsługę
trakcyjną połączeń Lwówek Śląski-Trutnov. Było to jak najbardziej logiczne rozwiązanie
chociażby z tego powodu, iż Czesi nie mają problemów z deficytem lekkich spalinowych
pojazdów szynowych..

Fot.1 810 205-5 jako pociąg specjalny Zgorzelec-Trutnov na stacji Kamienna Góra, 27. października 2007r.

Jednakże w kwietniu 2008r. okazało się, że to jednak polski szynobus będzie obsługiwał
połączenie do Trutnova. Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych we Wrocławiu
zaoferował niższą stawkę za 1pockm, aniżeli czeski przewoźnik Viamont a.s., w związku z
czym zapadła decyzja o wykorzystaniu do połączeń transgranicznych spalinowych zespołów
trakcyjnych (SZT) serii SA134.
Z jednej strony ta niespodziewana decyzja miała pewien pozytywny aspekt, ponieważ
nowoczesny tabor (pojazdy SA134 zostały wyprodukowane w 2008r. przez PESA Pojazdy
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Szynowe Bydgoszcz S.A.) jest zawsze dobrze przyjmowany przez pasażerów, a jego wygląd
zewnętrzny stanowi dodatkowy magnes przyciągający nowych klientów.
Niestety druga strona medalu wynikająca z ograniczonej liczby spalinowych zespołów
trakcyjnych jakie są własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jest
już mniej optymistyczna.
O ile w czasie wakacji w 2008r. nie było problemów z zapewnieniem szynobusu SA134 do
obsługi pociągów do Trutnova, o tyle wobec planów UMWD dotyczących reaktywacji
kolejnych połączeń pasażerskich (np. Wałbrzych-Kłodzko) zachodziła obawa (jak się później
okazało całkiem słuszna), że wówczas braknie taboru do obsługi pociągów turystycznych do
Czech.
Ponadto wjazd do Polski popularnej „810-tki” miałby również pewien symboliczny wymiar,
gdyż mieszkańcy polsko-czeskiego pogranicza oraz miłośnicy kolei już od wielu lat
upatrywali w tych sympatycznych pojazdach szansy na ratunek zapomnianych sudeckich linii
kolejowych.
Nie mniej ważne jest, że przeprowadzenie procedury homologacji „motoraka” w Urzędzie
Transportu Kolejowego mogłoby zaowocować ich „najazdem” (w jak najbardziej
pozytywnym tego słowa znaczeniu) na inne „nierentowne” (wg PKP PR) szlaki kolejowe co
być może skłoniło dyrekcję DZPR do zablokowania tego procesu poprzez zapewnienie
obsługi połączenia do Trutnova polskim taborem.
Uruchomienie regularnych kursów do Trutnova było poprzedzone wieloma spotkaniami
polsko-czeskich grup roboczych w skład których wchodzili przedstawiciele przewoźników,
samorządowców oraz zarządcy infrastruktury. W czasie ich trwania ustalano szczegóły całego
przedsięwzięcia, do których należały takie kwestie jak:
-zasady odprawy podróżnych w pociągach międzynarodowych,
-wzajemne rozliczenie pomiędzy przewoźnikami (PKP PR oraz Viamont a.s.),
-dopuszczenie SZT SA134 do poruszanie się po sieci kolei czeskich itp.
Poza tym wstępnie ustalono, że pociągi będą kursować w soboty i niedziele podczas letnich
wakacji począwszy od 5 lipca 2008r.
Godny odnotowania jest także przejazd pociągu specjalnego z przystanku Pilichowice Zapora
do czeskiego Zaclerza zorganizowany 31 maja 2008r przez starostę lwóweckiego. Pociągiem
tym podróżowała grupa czeskich rowerzystów wraz z zaproszonymi gośćmi [3].
Był to pierwszy od 2004r. przejazd pociągu na nieużywanym odcinku Lubawka-Královec
oraz pierwsza wizyta spalinowego zespołu trakcyjnego serii SA134 na liniach kolejowych nr
298 (Kamienna Góra-Sędzisław) oraz 299 (Kamienna Góra-Lubawka-Granica Państwa).
Przejazd tego pociągu był poprzedzony drobnymi pracami polegającymi m.in. na
oczyszczaniu przejazdów kolejowych na nieużywanym w ruchu pasażerskim od ponad 4 lat
odcinku Sędzisław-Lubawka-Granica Państwa.
Niestety „przy okazji” wycięto także semafor wjazdowy stacji Kamienna Góra odnoszący się
do linii kolejowej nr 308 z Jeleniej Góry. Był to ciekawy przypadek, gdyż ów semafor
znajdował się po lewej stronie toru, o czym informował maszynistę wskaźnik W15. W efekcie
kolejny semafor kształtowy na kamiennogórskiej stacji odszedł do historii, po wyciętym w
1999r. semaforze wjazdowym od linii kolejowej nr 330 z Krzeszowa.
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Fot.2 Po lewej stronie wycięty semafor wjazdowy oraz wskaźnik W15 dla linii kolejowej z Pisarzowic, styczeń
2007r.

Fot.3 Prace przy oczyszczanie przejazdu kolejowego w Kamiennej Górze, maj 2008r.
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Czas jednak nieubłaganie biegł do przodu i na kilka dni przed 5. lipca pojawiły się
niepokojące informacje, że Urząd Marszałkowski we Wrocławiu (pomimo innych
wcześniejszych ustaleń) chce wycofać się z całego przedsięwzięcia.
Brak dofinansowania po polskiej stronie spowodowałby, że cały projekt spaliłby na panewce.
Co więcej pojawiły się głosy ze strony czeskiego przewoźnika, iż jeśli połączenie nie ruszy 5.
lipca to oni całkowicie zerwą współpracę z niepewnym i nieprzewidywalnym polskim
partnerem.
Na szczęście Zarząd Województwa w ostatniej chwili podjął decyzje o dofinansowaniu
połączenia kolejowego z Lwówka Śląskiego i Jeleniej Góry do Trutnova przez Kamienną
Górę i Lubawkę, dzięki czemu 5. lipca pierwsze pociągi ruszyły na szlak.

3. Wakacje 2008
Pierwszy po kilkudziesięciu latach przerwy ogólnodostępny pociągi pasażerski z Lwówka
Śląskiego do Trutnova hl.n. był obsługiwany przez szt SA134-005, a jednym z jego
pasażerów był starosta lwówecki Artur Zych.
Niestety IZ Wałbrzych nie przygotował na czas linii kolejowych nr 298 i 299, gdyż pomiędzy
Sędzisławiem, a Lubawką szynobus ocierał się o spore ilości rosnących w skrajni krzaków.
Natomiast bujną roślinność jaka od wielu lat towarzyszyła kamiennogórskiemu peronowi
wycięto dopiero na przełomie lipca i sierpnia 2008r.
Założony rozkład jazdy uwzględniał następujące pociągi:
Lwówek Śląski (odj. 6:29 )-Trutnov hl. (p. 9:15)
Trutnov hl.n. (o. 9:31)- Jelenia Góra (p. 11:15)
Jelenia Góra (o. 14:14)-Trutnov hl.n. (p.16:15)
Trutnov hl.n. (17:51)-Lwówek Śląski (p. 20:49)

Dodatkowo Czesi uruchomili także parę pociągów Trutnov hln.(o. 12:05)-Lubawka
(12:44/12:53)-Trutnov hl.n. (p.13:35) obsługiwaną szynobusem serii 810.
Jak widać powyższy rozkład jazdy pomimo niewielkiej liczby połączeń zapewniał możliwość
odbycia krótkiej (1,5 godziny w Trutnovie) jak również całodniowej wycieczki do Czech.
Pewien problem stanowiło skomunikowanie pierwszego pociągu do Trutnova z pociągiem
pospiesznym z Warszawy Wschodniej do Szklarskiej Poręby Górnej, które z powodu
notorycznych opóźnień popularnego „pośpiecha” nie zawsze było realizowane.
Jednakże pozostałe kursy umożliwiały (w miarę dogodne) przesiadki na stacji Sędzisław w
kierunku do/z Wrocławia dzięki czemu pociągi do Trutnova stały się dostępne dla turystów z
całej Polski.
Uruchomienie nowego połączenia zawsze wiąże się z ryzykiem jak zostanie ono odebrane
przez podróżnych, jednak w tym przypadku ogromna frekwencja obserwowana już od
pierwszych dni kursowania pociągów była sporym zaskoczeniem zarówno dla kolejarzy jak i
samorządowców.
Niewątpliwe wpływ na tak dobre wyniki miały lokalne media, które szeroko opisując to
przedsięwzięcie pomogły w jego popularyzacji wśród mieszkańców polsko-czeskiego
pogranicza oraz turystów.
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Niezależne działania promocyjne podjęło także Starostwo Lwóweckie, które oprócz
zamieszczenia odpowiedniej informacji na swojej stronie internetowej zapewniło
w miejscowościach przez które przejeżdżał pociąg o dodatkowe plakaty z rozkładem jazdy.
Działania marketingowe Dolnośląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych we Wrocławiu
ograniczyły się tylko do umieszczenia informacji na stronie internetowej przewoźnika oraz
wywieszeniu tablicowych rozkładów jazdy na przystankach wzdłuż trasy pociągu. Niestety
nie zostały one jednak w żaden sposób nie zabezpieczone przed działalnością wandali,
dlatego szybko padły ich łupem na stacji w Kamiennej Górze i Lubawce. W efekcie czego
osoby nie posiadające dostępu do Internetu zostały pozbawione podstawowej informacji.
Analizując przyczyny ubiegłorocznego sukcesu połączenie kolejowego do Trutnova nie
można zapomnieć o zorganizowanych przez PTTK Odział Zachodni w Jeleniej Górze
wycieczkach z przewodnikiem, który oprowadzał wszystkich chętnych po Trutnovie i
okolicach. Naturalnie przewodnik jak również wszyscy turyści do Trutnova podróżowali
pociągiem.
Ten ciekawy pomysł wsparty finansowo przez samorządy z Lwówka Śląskiego oraz Jeleniej
Góry miał także swój udział w zwiększeniu frekwencji w składach do Trutnova, a także
doskonale promował szeroko pojętą turystykę kolejową.

Fot.4 SA134-005 jako pierwszy pociąg osobowy Lwówek Śląski-Trutnov wjeżdża na stację Kamienna Góra,
5. lipca 2008r.
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4. Organizacja przewozów na odcinku granicznym
Jak już wspomniano obsługę trakcyjną pasażerskich połączeń transgranicznych zapewniały
polskie spalinowe zespoły trakcyjne serii SA134. Realizacja przewozów była możliwa dzięki
porozumieniu jakie zawarli przewoźnicy PKP Przewozy Regionalne i Viamont a.s. oraz
dofinansowaniu tychże połączeń po obu stronach granicy. W Polsce w 2008 roku zapewnił to
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Podróż pociągiem odbywała się na podstawie biletów wystawionych do stacji Lubawka (z ich
ważnością do Královca),a następnie zakupie u czeskiego konduktora biletów obowiązujących
na odcinku czeskim. Analogicznie wyglądała sytuacja w przypadku powrotu do Polski.
Wówczas to bilety wystawione do Královca Gr. uprawniały do przejazdu przez granicę do
Lubawki, a kontynuacja podróży w głąb Polski następowała na podstawie biletów
wystawionych od stacji Lubawka.
Na odcinku Lubawka-Trutnov-Lubawka oprócz polskiej obsługi (maszynista oraz kierownik
pociągu) w składzie znajdowali się jeszcze pracownicy firmy Viamont a.s: konduktor oraz
pilot. Naturalnie zadaniem tego pierwszego była sprzedaż biletów na odcinku czeskim,
natomiast pilot współpracował z polskim maszynistą i był łącznikiem pomiędzy nim, a czeską
służbą ruchu.
W porównaniu do 2001 roku, kiedy to zawieszono kursowanie pociągów towarowych na
odcinku Lubawka-Královec w organizacji ruchu kolejowego zaszły spore zmiany
wymuszające nieco inną organizację ruchu na tej trasie.
Do połowy 2001 roku na stacji Lubawka funkcjonowały dwie nastawnie wykonawcze Lb1
oraz Lb2, a dyżurny ruchu zajmował pomieszczenie w budynku dworca. Komunikacja z jego
odpowiednikiem po drugiej stronie granicy w Královcu odbywała się za pomocą dalekopisu.
Urządzenie to przypominające komputer składało się z ekranu oraz klawiatury. Polski (lub
czeski) dyżurny ruchu przed odprawieniem pociągu za granicę wpisywał za pomocą
klawiatury zapytanie, które natychmiast trafiało do jego kolegi z sąsiedniej stacji. Na
podstawie otrzymanej odpowiedzi mógł podjąć decyzję dotycząca wypuszczenia bądź nie
odpowiedniego pociągu.
Przyjeżdżające z Trutnova do Lubawki pociągi towarowe prowadzone były najczęściej
lokomotywami serii 753 oraz 742.
Sporadycznie zdarzały się również epizody wyjazdu polskich lokomotyw do sąsiedniego
Královca. Lokomotywy te (najczęściej serii SM42) pomagały (na popychu) prowadzić
Czechom pociąg na odcinku Lubawka-Královec, po czym wracały luzem do Polski.
Niestety 9. czerwca 2001 roku z Lubawki odjechał ostatni pociąg towarowy do Czech i od tej
chwili następował całkowity upadek (i tak już znacznie zmarginalizowanej) stacji.
Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu zlikwidował południowy okręg nastawczy
(nastawnia Lb2), a dyżurny ruchu został przeniesiony na dotychczasową nastawnię
wykonawczą Lb1.
Ponadto kolejarze starym PKP-owkim zwyczajem wycieli kilkumetrowy fragment torowiska
w kierunku granicy z jednoczesnym wstawieniem kozła oporowego. Jak tłumaczono miało to
na celu uniemożliwienie przejazdu drezyny z alkoholem…
Od tej pory do Lubawki docierały już wyłącznie 3 pary pociągów osobowych z Wałbrzycha
Głównego oraz niekiedy zdawcze pociągi towarowe do miejscowej składnicy drewna.
Na przełomie lat 2003/2004 zdemontowano również poniemieckie bramki trakcyjne będące
przez wiele lat symbolem stacji w Lubawce oraz swego rodzaju pamiątką po przedwojennej
elektryfikacji.
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Wraz z wejściem w życie rozkładu jazdy 2003/2004 do Lubawki powróciły bezpośrednie
pociągi z Jeleniej Góry, niestety tylko w liczbie dwóch par.
Pewnym pozytywem z tamtego okresu było przywrócenie przejezdności linii kolejowej do
Czech. Było to efektem przejazdu pociągu specjalnego (prowadzonego parowozem 423.009)
z Trutnova do Kamiennej Góry jaki miał miejsce 1 maja 2004 roku.
Niestety już dwa dni później decyzją dyrekcji DZPR, z Lubawki odjechał ostatni pociąg
pasażerski do Jeleniej Góry, jak na ironię losu obsługiwany ekonomicznym autobusem
szynowym SA102-001.
Zawieszenie ruchu pasażerskiego ostatecznie pogłębiło degrengoladę na linii kolejowej
nr 299 Kamienna Góra-Lubawka-Granica Państwa. W efekcie zdjęto obsługę z nastawni Lb1
w Lubawce jak również wycięto wszystkie znajdujące się tam semafory kształtowe. Tym
samym ważna niegdyś stacja graniczna z imponującym budynkiem dworcowym stała się
zwykłym przystankiem osobowym z ładownią pozbawioną jakichkolwiek urządzeń
sterowania ruchem kolejowym.
Od tej pory u podnóża Gór Kruczych docierały już jedynie (i to sporadycznie) zdawcze
pociągi towarowe transportujące drzewo z miejscowej składnicy tego surowca.
Budynki obu nastawni pozbawione nadzoru szybko stały się celem chuligańskich wybryków
miejscowej młodzieży co doprowadziło je do agonii.
W związku z powyższym zarządca infrastruktury roku podjął decyzję o ich wyburzeniu co
stało się faktem w 2007 roku. Taki sam los spotkał nieodległe budynki zamkniętych w 2001
roku nastawni podg. Krużyn oraz podg. Marciszów Górny.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności sąsiednia stacja Kamienna Góra nie została
zdegradowana do roli zwykłego przystanku osobowego i do dziś (dzięki zachowaniu urządzeń
sterowania ruchem kolejowym) pełni funkcję stacji kolejowej. Obydwie nastawnie:
dysponująca KG oraz wykonawcza KG1 są czynne i w dniach kursowania pociągów
towarowych bądź pasażerskich obsadzone przez pracowników PLK.
Niestety brak jakichkolwiek prac utrzymaniowych w ciągu ostatnich lat spowodował, że
semafory wyjazdowe w stronę Sędzisławia są w obecnej chwili niesprawne. Z tego powodu
odjazd pociągów w tym kierunku odbywa się na rozkaz szczególny dyktowany maszyniście
przez radio podczas postoju pociągu w Kamiennej Górze.
Marnym pocieszeniem jest fakt, iż brak działań konserwacyjnych dotyczy nie tylko linii
kolejowej Sędzisław-Kamienna Góra-Granica Państwa, lecz w zasadzie wszystkich traktów
będących w zarządzie Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu.
Czynnikiem, który przesądził (póki co) o nie likwidowaniu stacji w Kamiennej Górze były z
pewnością docierające tu pociągi towarowe. Składy te złożone nieraz nawet z 30 wagonów są
wykorzystywane do wywozu kruszywa amfibolitowego wydobywanego w kopalni
Ogorzelec.
Poza tym warto wiedzieć, że w Kamiennej Górze następuje przejście z dwutorowego szlaku z
Sędzisławia (linia kolejowa nr 298) w jednotorowy prowadzący do Lubawki i dalej do Czech
(linia nr 299). Oprócz tego ze stacji odchodzą nieużytkowane obecnie linie kolejowe nr 345
do Pisarzowic oraz linia nr 330 do Krzeszowa.
Jako że wspomniana wyżej stacja jest pierwszym posterunkiem ruchu znajdującym się w
Polsce, dyżurny ruchu z Kamiennej Góry posiada łączność telefoniczną ze swoim
odpowiednikiem pracującym na stacji Trutnov Poříčí. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne
prowadzenie ruchu kolejowego na tym międzynarodowym odcinku. Dodatkowo pracownik
firmy Viamont a.s. (pilotujący polskiego maszynistę w Czechach) po każdorazowym
przybyciu do Královca, korzystając z pomieszczenia zajmowanego niegdyś przez służby
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ruchu dzwoni do dyżurnego z Trutnova informując go o zwolnieniu bądź zajęciu szlaku
Královec -Trutnov Poříčí, który z kolei tę informację przekazuje polskiemu dyżurnemu ruchu
z Kamiennej Góry.
W tym miejscu widać zupełnie inne podejście czeskich władz kolejowych dotyczące
nieczynnych stacji. W omawianym Královcu nie wycięto (jak w Lubawce) semaforów, lecz je
unieważniono, a w budynku stacyjnym zachowano pomieszczenia które są wykorzystywane
podczas prowadzanie ruchu kolejowego.

Fot.5 Czeski pilot z firmy Viamont w Královcu, 12. września 2009r.

Podsumowując opis zmian jakie zaszły w latach 2004-2008 na liniach kolejowych 298 oraz
299 należy jeszcze wspomnieć o likwidacji samoczynnych sygnalizacji przejazdowych (SSP).
Pomiędzy Kamienną Górą, a Granicą Państwa zdemontowano urządzenia SSP na czterech
przejazdach kolejowych. Z perspektywy czasu widać, że była to kolejna głupia i bezmyślna
decyzja kierownictwa Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu. Szczególnie dotyczy to SSP
na przejeździe kolejowym z bardzo ruchliwą drogą wojewódzką nr 367 w Kamiennej Górze.
W ubiegłym roku (16 sierpnia 2008r) w tym miejscu zdarzył się wypadek, ponieważ
nieuważny kierowca samochodu osobowego wjechał pod pociąg relacji Jelenia Góra-Trutnov
hl.n. Na szczęście szt SA134-006 (podobnie jak sprawca wypadku) wyszedł z tej kolizji bez
szwanku, jednak gdyby kolejarze wcześniej nie zdemontowali urządzeń SSP, być może do tej
sytuacji nigdy by nie doszło.
Obecnie jedyna czynna sygnalizacja przejazdowa znajduje się na przejeździe z drogą krajową
nr 5 na linii kolejowej nr 298 Kamienna Góra-Sędzisław. Jednakże również i ona przez
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dłuższy okres była niesprawna i dopiero po kolizji pociągu towarowego z ciężarówką IZ
Wałbrzych naprawił te urządzenia.
W rozdziale poświęconym organizacji ruchu na przedmiotowej trasie nie sposób nie
wspomnieć o absurdalnych zapisach jakie znajdują się w obecnej wersji Międzynarodowego
Porozumienia Granicznego (MPG) dla odcinka Lubawka-Královec. W chwili obecnej
dokument ten jednoznacznie wskazuje, że prawnie stacjami granicznymi są Lubawka i
Královec, pomimo że obie pełnią (pod względem ruchowym) rolę przystanków osobowych
[14]. Zdefiniowanie stacji granicznej jest bardzo ważne, ponieważ jest to stacja do której
może dojechać zagraniczny przewoźnik kolejowy bez potrzeby uzyskiwania licencji i
przeprowadzania długotrwałej oraz kosztownej homologacji swojego taboru. Obecne zapisy
w MPG w praktyce uniemożliwiają prowadzenie ruchu towarowego przez LubawkęKralovec, gdyż czeska lokomotywa mogłaby dojechać tylko do Lubawki, gdzie dziś nie
możliwości krzyżowania pociągów i tym samym wymiany lokomotywy na polską i
odwrotnie. Natomiast do Kamiennej Góry, która jest pierwszą czynną stacją w Polsce czeskie
składy póki co dojechać nie mogą. Pozostaje mieć nadzieję, że zarządca infrastruktury czyli
spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zreflektuje się i podejmie działania na rzecz
aktualizacji MPG, tak aby formalnie stacjami granicznymi były Kamienna Góra i Trunov
Poříčí o co zresztą zabiegała niegdyś strona czeska. Wówczas możliwe byłoby ewentualne
wznowienie ruchu towarowego, natomiast czescy przewoźnicy kolejowi mogliby bez
przeszkód uruchamiać pociągi pasażerskie np. w relacji Trutnov hl.n.-Kamienna Góra
obsługiwane własnym taborem.
Kończąc ten rozdział koniecznie trzeba jeszcze wspomnieć o niewielkiej inwestycji jaka
obecnie jest prowadzona przez Oddział Regionalny PLK we Wrocławiu na linii kolejowej
nr 298. Dotyczy ona przebudowy przejazdu kolejowego kat. A przez który przebiegają
równolegle dwie dwutorowe linie kolejowe: nr 274 Wrocław-Zgorzelec oraz nr 298
Kamienna Góra-Sędzisław. W ramach prowadzonych prac likwidacji ulegnie posterunek
dróżnika (Post. 11), który dotychczas obsługiwał ten przejazd, a jego obowiązki przejmie
dyżurny ruchu z Sędzisławia. W tym celu zabudowane zostaną urządzenia automatyki, jak
również wymieniona zostanie nawierzchnia na przejeździe. Dzięki temu obie wspomniane
linie kolejowe zyskały niewielkie fragmenty nowego torowiska zbudowanego z szyn S60,
które są mocowane do podkładów betonowych za pomocą przytwierdzeń sprężystych SB.
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Fot.6 Fragment nowego torowiska na torze nr 2 linii 298.
Po prawej linia kolejowa nr 274, a po lewej nie ruszony jeszcze tor nr 1 linii 298, 12. września 2009r.

5. Okres bezruchu czyli kolejna batalia o powrót pociągów
Zaskakująco duże zainteresowanie pasażerów nowym połączeniem kolejowym
spowodowało, że już sierpniu 2008r. pojawiały się pierwsze pytanie i dywagacje dotyczące
jego przyszłości. Wówczas to przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego zapewniali, że będą czynić starania, aby pociągi do Czech kursowały w
weekendy przez cały rok począwszy od stycznia 2009r. Ponadto urzędnicy rozważali także
pierwotną koncepcję wg której obsługę trakcyjną połączenia miała zapewnić strona czeska,
gdyż deficyt polskich spalinowych zespołów trakcyjnych zaczął stanowić poważną
przeszkodę w uruchamianiu nowych kursów.
W związku z powyższym do założeń nowego rozkładu jazdy wpisano więc 3 pary pociągów
Jelenia Góra-Trutnov, które miałby kursować przez cały okres obowiązywania rozkładu jazdy
2008/2009 w soboty, niedzielę i święta.
Niestety już miesiąc później zaczęły docierać niepokojące sygnały, że Urząd Marszałkowski
we Wrocławiu znów zmienia swoje stanowisko w sprawie pociągów do Trutnova. Niestety te
nieoficjalne informacje zostały szybko potwierdzone, ponieważ 6. października 2008r.
Marszałek Woj. Dolnośląskiego wycofał dofinansowanie dla tych pociągów. Wówczas stało
się jasne, że od grudnia pociągi do Czech na pewną nie ruszą.
Niewielka nadzieją w tej kiepskiej sytuacji były plany czeskiego przewoźnika firmy Viamont
a.s., która w okresie poza wakacyjnym zamierzała utrzymać (swoim taborem) weekendowy
ruch pasażerski na odcinku Trutnov hl.n.-Lubawka. Oczywiście wymagałoby to
symbolicznego dofinansowania ze strony polskiej (za trzykilometrowy odcinek LubawkaGranica Państwa), jak również zamówienia przez partnera Viamontu w Polsce czyli PKP PR,
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rozkładu jazdy w PKP PLK. Kursowanie pociągów do Lubawki stanowiłoby w tym okresie
posuchy pewnie środek zastępczy i ułatwiłoby z pewnością kontakty mieszkańców na polskoczeskim pograniczu. Natomiast dopasowanie godzin odjazdów pociągów z Lubawki do Czech
(i z powrotem) z autobusami PKS kursującymi do Kamiennej Góry znacznie zwiększyłoby
dostępność tych pociągów wśród mieszkańców powiatu kamiennogórskiego i zapewniło
odpowiednią frekwencję na tym odcinku.

Fot.7 810 205-5 jako pociąg z Trutnova h.n., Královec 4. października 2008r.
Niestety od października czeskie składy znów musiały kończyć bieg tuż przed granica z Polską

Niestety brak zainteresowania jakim wykazały się w tym wypadku Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych we
Wrocławiu spowodował, że czeskie składy znów kończyły bieg tuż przed polską granicą.
Taka patologiczna sytuacja w czasach otwartych granic i wielokrotnie powtarzanych przez
polityków zapewnieniach o dobrej współpracy z sąsiadami może zakrawać jedynie na absurd.
Tymczasem w listopadzie 2008r. UMWD oficjalnie potwierdził, iż nie ma zamiaru
finansować pociągów do Trutnova, ponieważ nie leży to jego kompetencjach i jest
obowiązkiem ministerstwa właściwego do spraw transportu. Dodatkowo pojawił się problem
braku wolnego taboru do obsługi w/w połączenia, dlatego Urząd Marszałkowski wyraził
zgodę na jego użyczenie jedynie pod warunkiem, że Ministerstwo Infrastruktury pokryje nie
tylko koszt funkcjonowania pociągów Jelenia Góra-Trutnov. Urzędnicy z Wrocławia zażądali
od ministerstwa dodatkowych pieniędzy, który miałyby być przeznaczone na zamianę
autobusu szynowego na tabor klasyczny na trasie z której ów szynobus zostałby zdjęty celem
obsługi pociągów międzynarodowych do Trutnova [4].
Te dodatkowo warunki postawione przez Marszałka spowodowały, że Ministerstwo
Infrastruktury nie chciało wyrazić na nie zgody i sprawa utknęła w martwym punkcie [13].

12

Jednakże tajemnicą poliszynela jest fakt, iż tak twarde stanowisko UMWD podyktowane było
nie tylko (a może przede wszystkim?) również względami poza merytorycznymi. Jak już
wcześniej wspomniano głównym pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był starosta
lwówecki Artur Zych, dodatkowo mocno wspierany przez kamiennogórską posłankę Marzenę
Machałek. Oboje należą do Prawa i Sprawiedliwości, które jest partią polityczną opozycyjną
wobec dzierżącej władzę w województwie dolnośląskim Platformy Obywatelskiej.
Z tego powodu politycy Zarządu Województwa nie zamierzali kontynuować nie swoich
pomysłów, aby ich przeciwnicy polityczni nie mogli się pochwalić swoimi (niewątpliwie)
zasłużonymi sukcesami.
Zresztą nie był to pierwszy przypadek niechęci polityków PO do tych osób, gdyż w dniu
podpisywania umowy na kursowanie pociągów w sezonie letnim 2008 (4. lipca 2008r.) na
uroczystość, która miała miejsce w jeleniogórskim ratuszu z premedytacją nie zaproszono
głównego ojca całego sukcesu czyli starosty lwóweckiego, co zostało skrzętnie odnotowane
przez lokalne media. Upolitycznienie sprawy połączenia Jelenia Góra-Trutnov spowodowało,
że po raz kolejny najwięcej stracili najbardziej zainteresowani czyli pasażerowie, a za granicą
utrwalono po raz kolejny stereotyp Polaków, którzy nie potrafią się ze sobą dogadać.
Sieciowy rozkład jazdy pociągów 2008/2009, który wszedł w życie 14 grudnia 2008r. co
prawda zawierał tabelę 247 (Sędzisław-Královec), lecz była ona pusta i znajdowała się obok
adnotacja, że „Ruch pociągów jest wstrzymany do odwołania”.
Tymczasem w internetowym rozkładzie jazdy pociągów nadal widniały (!) 3 pary pociągów
relacji Jelenia Góra-Trutnov, które miały kursować w soboty, niedzielę i święta przez cały
rok. Fakt, ten został nawet odnotowany przez lokalną prasę, która ogłosiła powrót pociągów,
jednak wkrótce musiała zostać sprostowana ta informacja o tych jak się okazało wirtualnych
pociągach. Ten kompromitujący kolejarzy błąd w internetowym rozkładzie jazdy pociągów
został poprawiony dopiero na początku stycznia po zgłoszeniu tego problemu w
Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych we Wrocławiu [11].
Jednakże otwarte pozostaje pytanie czy przewoźnikom uda odzyskać się zaufanie do kolei
osób, które korzystając z rozkładu internetowego przybyły na dworzec chcąc skorzystać z
pociągu, który nie nadjechał…
Jakby tego było mało kolejne zamieszanie z rozkładem jazdy miało miejsce już niecałe dwa
miesiące później.
Na początku lutego 2009r. pojawiła się poprawka do rozkładu jazdy, wg której od 8 marca na
szlak wrócą 3 pary weekendowych pociągów w relacji Trutnov-Lubawka. Jak się wkrótce
okazało była to kolejna pomyłka pracowników kolei, która znów naraziła na szwank zaufanie
pasażerów do transportu szynowego w regionie.
Widmo nieruchomienia pociągów do Czech w sezonie letnim 2009 przy braku jasnego
stanowiska Urzędu Marszałkowskiego w tej kwestii spowodował, że 27. lutego w Jeleniej
Górze odbyło się (z inicjatywy posłanki Marzeny Machałek oraz starosty lwóweckiego Artura
Zycha) spotkanie robocze w tej sprawie. Uczestniczyli w nim m.in. samorządowcy z
Republiki Czeskiej, przedstawiciele przewoźnika firmy Viamont a.s. oraz dyrektor Zakładu
Linii Kolejowych w Wałbrzychu.
Niestety (pomimo wcześniejszych innych ustaleń) zabrakło przedstawiciela Urzędu
Marszałkowskiego we Wrocławiu, który swoją nieobecność tłumaczył pełnieniem
obowiązków służbowych [5].
Efektem spotkania było znaczne przyspieszenie działań mających na celu uruchomienie w
sezonie letnim połączeń do Czech, jak również potwierdzenie gotowości i chęci dalszej
współpracy jakie zadeklarowała strona czeska.
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Nieco ponad miesiąc później opinii publicznej podana została informacja, że dzięki staraniom
pani poseł Machałek, Ministerstwo Infrastruktury zgodziło się dofinansować połączenie
kwotą ok. 100tys złotych, a Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na użyczenie spalinowego
zespołu trakcyjnego SA134, który obsługiwał to połączeniu już w 2008r.
Podana wyżej kwota zabezpieczała funkcjonowanie połączenia (po stronie polskiej) przez
okres czterech miesięcy od czerwca do września. Tym samym pociągi kursowałyby o miesiąc
dłużej niż było to wcześniej planowane ze stroną czeską, co wymagało dodatkowo zgody
Czechów na kursowanie pociągów także we wrześniu [6].
Stało się to faktem 25 maja 2009r, kiedy to rada Královéhradeckého kraju podjęła pozytywną
decyzję w tej sprawie i tym samym nie było już żadnych wątpliwości dotyczących okresu
kursowania pociągów.
W związku z powyższym pod koniec maja 2009r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego
podana została oficjalna informacja o uruchomieniu w bieżącym sezonie połączeń
kolejowych do Trutnova.
Pierwszy po ośmiu miesiącach przerwy pociąg z Trutnova do Jeleniej Góry wyruszył 6.
czerwca 2009r. i był obsługiwany spalinowym zespołem trakcyjnym SA134-007. Pasażerami
inauguracyjnego pociągu byli m.in. hejtman Lubomir Franc, wicemarszałek Dolnego Śląska
Zbigniew Szczygieł, starosta kamiennogórski Leszek Jaśnikowski, wicedyrektor DZPR
Andrzej Piech oraz przedstawiciele czeskiego przewoźnika Viamont a.s.
6. Zawiłości rozkładowe
W porównaniu do ubiegłorocznego rozkładu jazdy do największych zmian należy zaliczyć:
zwiększenie połączeń na odcinku Lubawka-Sędzisław (Jelenia Góra) do 3 par,
częściowe zróżnicowanie rozkładu w zależności od dnia (sobota lub niedziela),
brak bezpośrednich połączeń Trutnova z Lwówkiem Śląskim.
Tab. 1 Rozkład jazdy pociągów Jelenia Góra-Trutnov hl.n. w roku 2009

Nr pociągu
25401 25403 25407 25411
(1)
(1)
(2)
(3)
7:36
8:20
8:27
8:35
8:42
8:48
8:49
8:56
8:58
9:27

11:33
12:24
12:35
12:43
12:50
12:56
12:57
13:04
13:06
13:34

14:53
15:00
15:08
15:13
15:14
15:20
15:22
15:52

16:34
17:24
17:29
17:37
17:44
17:50
17:51
17:57
17:59
18:29

Stacja

o. Jelenia Góra p.
p. Sędzisław o.
o. Sędzisław p.
Kamienna Góra
Błażkowa
p. Lubawka o.
o. Lubawka p.
p. Královec (ČD) o.
o. Královec (ČD) p.
p. Trutnov hl.n o.

Nr pociągu
25400 25402 25404 25406 25410
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
11:21
10:45
10:29
10:21
10:14
10:07
10:06
10:00
9:58
9:30

14:41
14:33
14:25
14:19
14:18
14:12
14:10
13:42

16:07
15:31
15:26
15:18
15:10
15:04
15:03
14:57
14:55
14:17

18:07
17:31
17:26
17:18
17:10
17:04
17:03
16:57
16:55
16:25

21:35
20:59
20:23
20:15
20:08
20:01
20:01
19:55
19:53
19:25

Objaśnienia:
(1) kursuje w soboty i niedziele w okresie 1.06÷30.09 oraz 11-12.06, 6.07
(2) kursuje w niedziele w okresie 1.06÷30.09 oraz 6.07 oprócz 5.07
(3) kursuje w soboty w okresie 1.06÷30.09 oraz 11-12.06, 5.07
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Jak widać w tab.1 w soboty do dyspozycji pasażerów były 3 pary pociągów Jelenia GóraTrutnov, natomiast w niedzielę 2 pary w tej samej relacji plus dodatkowa para TrutnovSędzisław-Trutnov.
Mankamentem niedzielnej wersji rozkładu była zbyt wczesna pora odjazdu ostatniego
pociągu do Jeleniej Góry (16:25), co było przedmiotem krytyki ze strony pasażerów.
Jednakże to kompromisowe rozwiązanie zostało podyktowane tym, że szynobus w niedzielę
musiał wrócić wcześniej do Jeleniej Góry, aby obsłużyć wieczorne połączenie do Legnicy.
Dużym plusem tegorocznego rozkładu były niewątpliwie skomunikowania (na stacji
Sędzisław) pociągów nr 25401 oraz 25403 do Trutnova hl.n. ze składami przyjeżdżającymi z
Wrocławia. Czas przesiadki wynoszący ok. 20 minut przy obecnej sytuacji ruchowej na linii
274 (notoryczne opóźnienia pociągów) wydaje się być optymalny, gdyż dzięki temu składy
do Czech nie musiały w Sędzisławiu nadplanowo czekać na opóźnione pociągi z Wrocławia
lub Poznania.
Niestety pojawiły się również negatywne zjawiska rozkomunikowań czego najlepszym
przykładem jest kursujący w niedziele pociąg nr 25402 z Trutnova do Sędzisławia, który do
stacji końcowej przybywał 2 minuty po odjeździe pociągu nr 212 ze Szklarskiej Poręby do
Wrocławia Głównego. Konstruktorzy rozkładu szybko naprawili swój błąd, jednak również z
fatalnym skutkiem. Poprzez wydłużenie o kilka minut postoju pociągu nr 212 na stacji
Sędzisław uzyskano tym samym jego skomunikowanie ze składem z Czech, aczkolwiek
przeznaczone na w tym celu trzy minuty to zbyt mało, aby skomunikowanie było „widziane”
przez internetowy rozkład jazdy pociągów. Z tego powodu nikt nie wiedział o tym dogodnym
(choć pośrednim) połączeniu do Wrocławia i w efekcie pociąg z Trutnova do Sędzisławia
charakteryzował się bardzo niską frekwencją na odcinku Kamienna Góra-Sędzisław,
ponieważ teoretycznie jechał donikąd.
Powyższy problem był zgłaszany w Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych we
Wrocławiu, jednak (bez interwencji UMWD) pracownicy ZPR Wrocław ignorowali wszelkie
uwagi. Co gorsza otrzymane (w końcu!) wyjaśnienia podpisane przez zastępcę dyrektora
(DZPR) ds. handlowych okazały się w dużej mierze nieprawdziwe [12].
Wicedyrektor DZPR uparcie twierdził, że skomunikowanie to jest widoczne w rozkładzie
(pomimo, że nie było!), jak również obiecał wywieszenie stosowanej informacji o pociągach
do Trutnova na stacji Wrocław Główny co również nie zostało zrealizowane.
Zainteresowanie tym problemem centrali PKP PR w Warszawie pozwoliło szybko naprawić
te błędy, jednak niesmak po lekceważącym podejściu pracowników DZPR pozostał…
Niezrozumiały wydaje się również rozkład kursującego w soboty pociągu nr 25404 relacji
Trutnov hln.-Jelenia Góra. Odjazd ze stacji początkowej o godzinie 14:25 spowodował, że
czas oczekiwania na stacji Sędzisław na pociąg w kierunku Wrocławia wynosił ponad
godzinę. Gdyby pociąg nr 25404 wyjeżdżał z Trutnova hl.n. o godzinie 13:42 (tak samo jak
kursujący w niedzielę pociąg nr 25405 do Sędzisławia) rozkład jazdy stałby się bardziej
czytelny i przejrzysty dla pasażerów, a dodatkowo dzięki takiemu posunięciu także w soboty
powstałoby dogodne popołudniowe połączenie pośrednie do Wrocławia.
Poza tym wcześniejszy o ok. 30 minut przyjazd pociągu nr 25404 do stacji końcowej
automatycznie umożliwiłby także przyspieszenie odjazdu ostatniego sobotniego składu do
Trutnova (pociąg nr 25411), co zwiększyłoby postój pociągu w Trutnovie do ok. 1,5 godziny i
być może zachęciło pasażerów do wieczornej wycieczki do Czech.
Na szczęście problemu ze skomunikowaniami w stronę Wrocławia nie miały wieczorne
ostatnie pociągi z Trutnova do Jeleniej Góry. Kursujący w soboty pociąg nr 25410 umożliwiał
przesiadkę w Sędzisławiu na pociąg pospieszny Karkonosze do Warszawy Wschodniej,

15

natomiast jeżdżący w niedzielę pociąg nr 25406 zapewniał dojazd na pociąg nr 20224 relacji
Jelenia Góra-Wrocław.
Pewnym ubocznym skutkiem trasowania pociągów do Trutnova w trakcie obowiązującego
już rozkładu jazdy, był ponad półgodzinny postój pociągu nr 25410 na stacji Sędzisław.
Wynikał on z konieczności przepuszczenia jadących w zbliżonych godzinach w stronę
Jeleniej Góry następujących pociągów:
-osobowego nr 7624 Szczeliniec relacji Poznań Główny-Szklarska Poręba Górna
-pospiesznego nr 67501 relacji Kłodzko-Szczecin Główny
Czas ten został we wrześniu skrócony, o ponad połowę, ponieważ pociąg pospieszny z
Kłodzka do Szczecina kursował jedynie w okresie wakacyjnym.

7. Funkcjonowanie pociągów do Trutnova w 2009r.
Ubiegłoroczny sukces połączenia kolejowego do Trutnova stał się dużym impulsem dla
działań mających na celu jego uruchomienie także w 2009r. Jednakże otwarte pozostawało
pytanie czy w kolejnym sezonie pasażerowie znów tak licznie zechcą korzystać z pociągów
do Czech. Pojawiały się bowiem sceptyczne głosy, że boom w przejazdach jaki miał miejsce
w 2008r. był jednorazowy, ponieważ „ludzie już się najeździli”.
Po części jest to z pewnością prawda, gdyż spora część pasażerów z ubiegłego roku
podróżowała pociągiem głównie, aby się przejechać na niedostępnej wcześniej w ruchu
pasażerskim trasie. Często podróżowały całe rodziny, a dla wielu dzieci wychowanych w
dobie powszechnej motoryzacji wycieczka do Czech była jednocześnie pierwszą w życiu
podróżą koleją.

Czynniki
wpływające na
frekwencję

Wewnętrzne

Zewnętrze

zależne od przewoźnika
i organizatora
przewozów

Niezależne od
przewoźnika i
organizatora
przewozów

Rozkład jazdy i jego
dopasowanie do siatki
innych połączeń

Marketing czyli
promocja oferty
wśród potencjalnych
klientów (pasażerów)

Warunki
atmosferyczne
(pogoda)

Aktualny stan
gospodarki, w tym
zasobność klientów,
kursy walut

Rys. 1 Czynniki wpływające na frekwencje w pociągach turystycznych do Czech
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Początkowy okres kursowania pociągów do Trutnova (czerwiec 2009r) pod względem
frekwencji niestety okazał się słaby. Na ten niekorzystny wynik wpłynęło kilka czynników
(rys.1), które można podzielić na wewnętrzne (zależne od przewoźnika i organizatora
przewozów), oraz na zewnętrzne czyli takie na które obie instytucje nie mają żadnego
wpływu wpływu.
Nie ma wątpliwości, że do największy wpływ na niewielkie zainteresowanie w czerwcu
2009r. podróżami do Czech miały przede wszystkim brzydka pogoda oraz brak promocji
połączeń. Utrzymująca się przez cały czerwiec (szczególnie w weekendy) fatalna jak na tę
porę roku pogoda (niska temperatura, deszcze) znacznie zniechęcała do jakichkolwiek
wycieczek. Dodatkowo brak jakichkolwiek działań reklamowo-promocyjnych pogłębił tę
niekorzystną sytuację, ponieważ znaczna część mieszkańców w ogóle nie widziała o tym, że
połączenie znów funkcjonuje. Oczywiście lokalne media odnotowały fakt, że pociągi wróciły,
ale z oczywistych względów nie rozpisywały się o tym w takim samym stopniu jak w
ubiegłym roku. Ponadto do ich statutowych zadań nie należy przecież marketing
w dziedzinie promowania nowych połączeń kolejowych.
Czy wywieszenie dodatkowych plakatów reklamujących pociągi do Trutnova np. na trasie od
Wrocławia do Sędzisławia, z jasnym podaniem dostępnych skomunikowań (na stacji
Sędzisław) przerasta możliwości kierownictwa i pracowników Dolnośląskiego Zakładu
Przewozów Regionalnych we Wrocławiu? To samo tyczy się wychodzących z Jeleniej Góry
linii do Lwówka Śląskiego, Węglińca czy nawet Szklarskiej Poręby.
Skoro skrócono bieg (po polskiej stronie) pociągów do Jeleniej Góry to powinno się zapewnić
jakąś informację dla pasażerów z linii lwóweckiej, zwłaszcza że starosta lwówecki mocno
zabiegał o ponowne uruchomienie pociągów do czeskiego Trutnova.
Pozostałymi czynnikami, które również mogły przyczynić się (choć zapewne w mniejszym
stopniu) do niskiej frekwencji w czerwcu 2009r. były:
-różne wersje rozkładów (sobotnia i niedzielna),
-kurs korony czeskiej.
Dwie wersje rozkładów wprowadziły pewien chaos informacyjny, przy czym wersja
niedzielna wskutek wspomnianego już wczesnego odjazdu ostatniego pociągu z Trutnova
znacznie ograniczyła możliwości pobytu w Czechach. Jeszcze gorzej sytuacja wyglądała z
punktu widzenia Czechów, gdyż w niedzielę po południu nie było już bezpośredniego
połączenia z Jeleniej Góry do Trutnova, lecz jedynie pośrednie połączenie z przesiadką w
Sędzisławiu.
Na koniec warto również odnotować, że w porównaniu do roku 2008r. znacznie wzrosła cena
korony z ok. 14zł (za 100KC w sierpniu 2008r.) do ok. 17zł (za 100KC w czerwcu 2009r.) co
spowodowało, że dla Polaków wyjazd do Czech stał się droższy i przez to mniej atrakcyjny.
Na szczęście pomimo dezinformacyjnej polityki DZPR, niesprzyjającej aż do sierpnia
pogody, i innych negatywnych czynników, w miarę kolejnych tygodni można było
obserwować stały wzrost zainteresowania pociągami. Wobec bierności Terenowego Zespołu
Komunikacji Marketingowej ZPR Wrocław, główną rolę w propagowaniu informacji o
kursujących pociągach odegrał tzw. markeitng szeptany, czyli przekazywanie wiadomości
„od ucha do ucha”.
Należy również wspomnieć, że podobnie jak w ubiegłym roku z połączeń kolejowych do
Czech korzystali turyści, którzy brali udział w organizowanych przez Oddział Zachodni
PTTK Jelenia Góra wycieczkach z serii Rajd na Raty. Jednakże tym razem celem wycieczek
nie był sam Trutnov, lecz okoliczne góry zarówno po czeskiej jak i polskiej stronie.
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Fot.8 Frekwencja w pociągu nr 25406 relacji Trutnov-Jelenia Góra, 16. sierpnia 2009r.

8. Zapomniany jubileusz czyli 140-lecie linii kolejowej Sędzisław- Královec
Pasażerowie podróżujący z Jeleniej Góry do Trutnova po wyjeździe pociągu ze stacji
Sędzisław zauważą trzy zmiany w stosunku do przejechanego dotychczas odcinka z Jeleniej
Góry. Pierwsza z nich to zmiana kierunku jazdy, która dziś jest niestety niezbędna po tym jak
w 2001r. ówczesny Zakład Infrastruktury Kolejowej w Wałbrzychu zamknął łącznicę podg.
Krużyn-podg. Marciszów Górny. Umożliwiała ona bezpośrednią i szybszą (m. in.ze względu
na mniejszą odległość) jazdę z Marciszowa do Kamiennej Góry, jednak na chwilę obecną jest
nieprzejezdna i stąd konieczność podróży „naokoło” przez Sędzisław wraz ze zmianą
kierunku jazdy.
Oprócz tego podróżny dostrzeże z pewnością brak słupów i sieci trakcyjnej co oznacza, że
pociąg znajduje się już na niezelektryfikowanej linii kolejowej.
Natomiast trzecim novum jest także zwiększenie prędkości pociągu w stosunku do odcinka
Wojanów-Sędzisław.
Jednakże zapewne niewielu z tych pasażerów zdaje sobie sprawię, że linia kolejowa
Sędzisław-Kamienna Góra-Lubawka-Královec na którą właśnie wjechali obchodzi w tym
roku swoje 140-lecie.
Geneza jej powstania jest silnie związana z dwoma wydarzeniami jakie miały miejsce w
drugiej połowie XIX wieku. Pierwsze z nich to oddanie do użytku jakie miało miejsce 15
sierpnia 1867r. linii kolejowej ze Zgorzelca przez Jelenią Górę do Wałbrzycha. Była ona
szkieletem tzw. Śląskiej Kolei Górskiej (Schlesische Gebirgsbahn) obejmującej wspomniany
odcinek (wraz z przedłużeniem do Kłodzka) oraz jego liczne odgałęzienia w tym trasę do
Lubawki.
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Z kolei drugim zdarzeniem, który także przyczynił się do powstania tej linii kolejowej była
wygrana przez Prusy w 1866r. wojna z Austrią, która w efekcie zmieniła warunki budowy
nowych przejść granicznych.
Dzięki temu trzy lata później 6 sierpnia 1869r. na kamiennogórski dworzec wjechał pierwszy
pociąg, natomiast oficjalne oddanie całej trasy z Sędzisławia przez Kamienną Górę do
Lubawki i dalej do Trutnova nastąpiło 12 grudnia 1869 r. (lub 29 grudnia 1869 jak podają inni
autorzy).
W Lubawce powstało pierwsze kolejowe przejście graniczne łączące Prusy i Cesarstwo
Austriackie, a sama stacja była wspólna dla kolei pruskich oraz austriackich i posiadała np.
dwie parowozownie.
Pojawienie się kolei żelaznej w tej części Sudetów miało duże znaczenie gospodarcze dla
całego regionu. Kolej gwarantowała sprawną komunikację, dzięki czemu liczne na tym
terenie (ale i podupadłe) ośrodki przemysłu włókienniczego oraz wydobywczego zyskały
nowy impuls do rozwoju. Wiele miejscowości poddzwignęło się z marazmu, gdyż zyskało
nowe rynki zbytu, a nowy środek transportu zapewnił im większą konkurencyjność.
Z tego powodu w następnych latach następował dalszy rozwój kolei w ówczesnym powiecie
kamiennogórskim, który objawiał się poprzez budowę nowych połączeń do Okrzeszyna
(1899r.), Kowar (1905) czy też budowę drugiego toru na odcinku Kamienna Góra-Sędzisław
co miało miejsce w pierwszej dekadzie XXw.
Wspomniane wyżej wydarzenia, jak również elektryfikacja Śląskiej Kolei Górskiej wymagają
już jednak odrębnego opracowania.
Niestety 140 lat później zapomniana już trasa w zasadzie wegetuje, a o jej dawnej świetności
przypominają już tylko imponujący (choć w bardzo złym stanie) budynek niegdysiejszego
dworca kolejowego w Lubawce, czy też (w większości już zarośnięte) układy torowe stacji w
Lubawce i Kamiennej Górze.
Co gorsza jej dalszy byt jest nadal niepewny zwłaszcza w kontekście opublikowanego w
2009r. przez Zarząd PKP PLK wykazu linii kolejowych jakie kwalifikują się do likwidacji (w
perspektywie do roku 2015) ze względu na ich stan techniczny oraz brak środków
finansowych na ich dalsze utrzymywanie. Naturalnie władze kolejowe do tej „czarnej” listy
dopisały również linie kolejowe nr 298 i 299.
Aczkolwiek analizując ich obecny stan techniczny (prędkość szlakowa 60km/h, ograniczenia
prędkości głównie na niestrzeżonych przejazdach kolejowych) to ciężko uwierzyć, że za
niecałe 5 lat obie linie osiągną stan „śmierci technicznej” i będą się już nadawać jedynie do
likwidacji. Pomijam tu fakt, że linia kolejowa do Lubawki ze względu na swoje położenie
(Brama Lubawska – największe obniżenie śródgórskie w Sudetach) zapewnia
najdogodniejsze połączenie kolejowe z Republiką Czeską i chociażby z tego powodu
jakikolwiek plan jej likwidacji jest zaprzeczeniem zasad zdrowego rozsądku.
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Fot.9 Czy linia kolejowa nr 298 Kamienna Góra-Sędzisław ze względu na stan techniczny nadaje się tylko do
likwidacji?

Jednakże mimo tych pesymistycznych dywagacji trzeba mieć nadzieję, że najbliższa
przyszłość okaże się bardziej łaskawa dla kolei na Dolnym Śląsku i trasa kolejowa do
Lubawki przetrwa przynajmniej w obecnym stanie jeszcze wiele lat, a kolejna jej rocznica
czyli 150 lecie jakie będzie miała miejsce w 2019r. zostanie już dostrzeżona przez władze
kolejowe oraz samorządowe i tym razem odpowiednio uświetniona.

9. Co przyniesie przyszłość?
W obecnie obowiązującym rozkładzie jazdy pociągi do Trutnova będą kursować jeszcze
we wrześniowe weekendy. Jednakże na koniec kolejnego sezonu zawsze pojawia się pytanie
co będzie dalej.
W założeniach projektu nowego rozkładu jazdy pociągów 2009/2010 wpisane zostały 3 pary
weekendowych pociągów Jelenia Góra-Trutnov, które miałby kursować w okresie od czerwca
do końca września 2010r. [9]. Wprowadzanie do projektu nowego rozkładu tych kursów z
pewnością cieszy, jednak (pamiętając ubiegłoroczne doświadczenia) należy do tych
informacji podchodzić z ostrożnością, gdyż nie jest to jeszcze ostateczna i zatwierdzona
wersja rozkładu jazdy.
Wypada jednak mieć nadzieję, że tym razem obędzie się bez problemów i za rok ku uciesze
mieszkańców oraz turystów pociągi znów zaczną kursować, a ich godziny kursowania będą
jeszcze lepiej dopasowane do siatki innych połączeń zarówno w Polsce jak i Czechach.
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10. Podsumowanie.

Sukces i dobre przyjęcie przez pasażerów pociągów transgranicznych do Trutnova
dowodzi, że nawet w czasach ostrej konkurencji ze strony transportu kołowego i przy słabych
parametrach infrastruktury kolej jest w stanie zaoferować dobrą ofertę. Obecnie coraz więcej
ludzi zaczyna dostrzegać zalety kolei takie jak: brak korków, możliwości bezproblemowego
zabrania ze sobą roweru czy wózka z dzieckiem, bądź dużego plecaka nie mówiąc już o
bezpieczeństwie jazdy, co jest nie mniej ważne zwłaszcza w kontekście tak licznych
wypadków śmiertelnych na polskich drogach. W krajach o wyższej kulturze technicznej i
przyjaznych kolei (Czechy, Niemcy) zwykle pociąg jest konkurencyjny wobec samochodu
czy autobusu także pod względem czasu przejazdu, wygody podróżowania jak również ceny
biletów.
Wieloletnie zaniedbania w infrastrukturze kolejowej Dolnego Śląska wykluczają (póki co) co
w wielu przypadkach możliwości konkurencji w tych dziedzinach, jednak zawsze można
spróbować wykorzystać istniejącą jeszcze infrastrukturę właśnie w celach turystycznych. Na
Dolnym Śląsku jest wiele nieczynnych i zarastających (nierzadko również rozkradanych) linii
kolejowych, o których należałoby pomyśleć właśnie w kategoriach turystycznych.
Nie ma wątpliwości, że rzesza turystów i mieszkańców z wielką radością powitałaby powrót
pociągów (przynajmniej turystycznych) do Karpacza, Świeradowa Zdroju, Kowar, Zagórza
Śląskiego czy Krzeszowa. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że bezkrytyczne uwielbienie
dla transportu samochodowego i spychanie roli kolei jakie miało miejsce w latach 90-tych
ubiegłego wieku już przynosi negatywne skutki. Zwiększające się z roku na rok zatłoczenie
dróg, potężne korki w dużych miastach, ogromna liczba śmiertelnych wypadków na drogach
czy nawet problemy z brakiem miejsc parkingowych to fakty, które przemawiają za
koncepcją rozwijania zrównoważonego transportu.
Otwarte pozostaje pytanie czy osoby odpowiedzialne za kreowanie polityki transportowej
państwa jak również media wreszcie zauważą ten problem i w publicznej debacie oprócz
odwiecznego tematu budowy autostrad pojawią się poważne pomysły i dyskusje na temat
przyszłości kolei w Polsce, oraz jaką ma ona odgrywać w takich miejscach jak Sudety.
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[8] Pismo nr DT-D.5431/217/WK/404/09 z dnia 16.07.2009r.
[9] Pismo nr DT-D.5431/226a/WK/472/09 z dnia 19.08.2009r.
c) Odpowiedzi z Dolnośląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych we Wrocławiu:
[10] Pismo nr PRMR5-051-34/08 z dnia 1.12.2008r.
[11] Pismo nr PRMR5m-051/73/09 z dnia 5.01.2009r.
[12] Pismo nr PRMR5-713/59/09 z dnia 16.07.2009r.
d) Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury:
[13] Pismo nr TK-1 w-500-031a/09 z dnia 13.01.2009r.
e) Odpowiedź z Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie
[14] Pismo nr TRM2-076-9/GB/09 z dnia 10.02.2009r.
f) Literatura traktująca o historii kolei w Sudetach:
[15] Koziarski S., Jerczyński M.: 150 Lat Kolei na Śląsku, Instytut Śląski w Opolu ,1992r.
[16] Szynkiewicz A.: Elektryczna Śląska Kolej Górska, Koleje Dawniej i Dziś 1/2004
[17] Ślęzok R.: Rozwój kolei żelaznej w Sudetach do 1945 – krótki rys historyczny, Koleje
Małe i Duże 1/2004
Stosowane w tekście skróty:
MI – Ministerstwo Infrastruktury,
UMWD – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
DZPR, ZPR Wrocław – Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych we Wrocławiu,
IZ Wałbrzych – Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu,
szt – spalinowy zespół trakcyjny,
podg. – posterunek odgałęźny.
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