Pociąg specjalny
Klubu Sympatyków Kolei
we Wrocławiu

Wrocław - Wojcieszów G. - Wrocław

4 IV 2009r.

KRS: 0000076410

Zwracamy się niniejszym do wszystkich członków KSK, sympatyków kolei, ludzi
dobrej woli o przekazanie kwoty jednego procenta podatku na rzecz Klubu.
Dokładną procedurę dokonania tej formalności znajdziecie Państwo na klubowej
stronie internetowej: www.ksk.wroclaw.pl
© by Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu 2009; Ul. Helska 5; 54-315 Wrocław 60

Rozkład jazdy:

Tam:

Stacje:

O: 4:50
P.: 5:59; O: 6:29*
P.: 7:25; O: 8:50*
P.: 9:46; O: 10:00
P.: 10:45*

Powrót:

P.: 17:20
Wrocław Główny
Jaworzyna Śląska P.: 15:24; O: 15:27*
Wałbrzych Główny P.: 13:58; O: 14:28*
P.: 13:02; O: 13:05
Marciszów
O: 11:30
Wojcieszów Górny

*) Wodowanie parowozu
Przewidywane opóźnienie (szczególnie na powrocie) ok 120 min.!

Którędy jedziemy?
Linia kolejowa z Marciszowa do Wojcieszowa została otwarta w dniu 15.08.1896, jako ukończenie
połączenia z Legnicy przez Złotoryję, Jerzmanice Zdrój, Świerzawę. Poprzedni odcinek Świerzawa Wojcieszów Górny został oddany do eksploatacji w dniu 15.02.1896.
Ruch pociągów pasażerskich decyzją Biura Handlowo - Pasażerskiego Dolnośląskiej DOKP został
zawieszony w dniu 01.10.1995, następnym krokiem było zamknięcie stacji Wojcieszów Górny dla
potrzeb techniczno-ruchowych, tym samym odcinając kozłem oporowym dalszy odcinek linii
kolejowej nr 312 do Świerzawy. Od tej pory na odcinku Marciszów - Wojcieszów Górny kursował już
tylko pociąg zdawczy do obsługi bocznicy zakładów wapienniczych w Wojcieszowie. Niestety w dniu 1
stycznia 2001 połączenie towarowe na tym odcinku również zlikwidowano. Od 2001 roku do 2008
linia kolejowa nr 312 na odcinku Marciszów - Wojcieszów - Świerzawa - Krzeniów niszczała porzucona
na pastwę złomiarzy. Przełom nastąpił w momencie uruchomienia państwowego funduszu na remont
i utrzymanie linii kolejowych służących do wywozu kruszyw, do których odcinek Marciszów
Wojcieszów został zaliczony. Od marca do sierpnia 2008 ruszył remont tego odcinka skutkujący
przywróceniem przejezdności z prędkością 30 km/h. Od 1 września 2009 odcinek linii 312 Marciszów
- Wojcieszów został oddanych do eksploatacji jako nowa linia 776 i zgodnie z regulaminem
przydzielania tras PKP PLK S.A. jest udostępniany przewoźnikom do kursowania pociągów.

Archiwalny rozkład jazdy linii kolejowej nr 312 z 1990r
REGULAMIN
uczestnictwa w plenerze fotograficznym i przejeździe pociągiem specjalnym
1. Organizatorem przejazdu pociągu i pleneru fotograficznego jest Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu, a
przewoźnikiem jest PKP Intercity S.A.
2. Przejazd pociągu zorganizowany jest w celu promowania odbudowanej przez PKP PLK S.A. linii kolejowej na
odcinku Marciszów – Wojcieszów Górny oraz umożliwienia chętnym fotografowania historycznego składu na tej linii.
3. Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia składki za wzięcie udziału w przejeździe i plenerze fotograficznym w
wysokości określonej przez organizatora.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich poleceń wydanych i określonych przez organizatora pod
restrykcją wykluczenia z przejazdu bez zwrotu składki.
5. W szczególności uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscach dozwolonych ogólnym przepisami i
przestrzegania przepisów o przebywaniu i zachowaniu się na terenie kolejowym i w pociągach.
6. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek napisów, malowania np. „grafiti” na zewnątrz i wewnątrz całego składu
pociągu bez pisemnej zgody organizatora. 7. W celu zrealizowania pleneru fotograficznego na odcinku Marciszów –
Wojcieszów – Marciszów organizator zarządzi fotosotpy podczas których:
a) wysiadanie z pociągu będzie możliwe wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu się pociągu.
b) wysiadają z pociągu tylko uczestnicy robiący zdjęcia, filmujący, którzy kierują się w stronę wyznaczona przez
organizatora
c) uczestnicy pozostający w pociągu zobowiązaniu są do zamykania okien i drzwi, a przede wszystkim nie wychylania
się lub wystawiania jakichkolwiek przedmiotów przez okna lub drzwi wagonów.
d) wsiadanie do pociągu będzie możliwe tylko po całkowitym zatrzymaniu pociągu.
e) zabrania się chodzenia po torach, przebywania na stopniach i pomostach wagonów, wchodzenia pod tabor
kolejowy, wchodzenia na dach lub do jednostek taboru kolejowego niewyznaczonych przez przewoźnika do
przebywania uczestników przejazdu.
8. Uczestnicy zobowiązani są do wzajemnej tolerancji i nieprzeszkadzaniu sobie nawzajem.
9. Osoby nietrzeźwe lub nieprzestrzegający niniejszego regulaminu będą natychmiastowo usunięte z pociągu wraz z
powiadomieniem odpowiednich służb porządkowych.

Koszty uczestnictwa:
Przejazd w pociągu specjalnym: 100 zł,
Osoby towarzyszące osobom biorącym udział w przejeździe: 50 zł,
Filmowanie/fotografowanie z samochodu: 100zł/samochód
Archiwalny rozkład jazdy linii kolejowej nr 312 z 1965/66r

