
1. Czy korzysta³byœ/ korzysta³abyœ z tej linii?

2. W jakim celu skorzysta³byœ/ skorzysta³abyœ z tej linii? (mo¿liwych kilka odpowiedzi)

3. Jak czêsto korzysta³byœ/ korzysta³abyœ z tej linii?

4. Co przekonuje Ciê do korzystania z komunikacji kolejowej? 
(mo¿liwych kilka odpowiedzi)

5. Planowana liczba kursów 5/ dzieñ w jedn¹ stronê jest:

6. Jakie efekty mo¿e przynieœæ uruchomienie linii? (Mo¿liwych kilka odpowiedzi)

Do szko³y
Do pracy
Do rodziny

Dwa razy dziennie
Raz w tygodniu
Kilka razy w tygodniu
Dwa razy w miesi¹cu

Cena
Wygoda
Mo¿liwoœæ przewozu rowerów itp. 
Mo¿liwoœæ przewozu zwierz¹t

Skomunikowanie z najwa¿niejszymi miastami w województwie
Rozwój turystyki
Rozwój gospodarczy np. poprzez nowe punkty handlowe
Zmniejszenie bezrobocia
Inne (jakie?) ....................................................................................................

Komfort podró¿y z dzieckiem 
Dostêpnoœæ dla osób niepe³nospr.
 Inne (jakie?) ................................
......................................................

Metryczka

W celach turystycznych 
Jako mi³oœnik kolei 

Kilka razy w miesi¹cu
Raz w roku
Kilka razy w roku

Tak

Za ma³a Wystarczaj¹ca

Nie

Za du¿a

P³eæ:
Kobieta Mê¿czyzna

Wiek:
16-19 lat 20-25 lat 26-50 lat powy¿ej 50 lat

Miejsce zamieszkania:

Powiat kamiennogórski (miejscowoœæ)....................................................

Powiat jeleniogórski (miejscowoœæ)....................................................

Powiat wa³brzyski (miejscowoœæ)....................................................

KolejKolej

PragaPraga

Wa³brzychWa³brzych

Sêdzis³awSêdzis³aw

HarrachovHarrachov

Szkl.PorêbaSzkl.Porêba

B³a¿kowaB³a¿kowa

LubawkaLubawka

TrutnovTrutnov

Kamienna GóraKamienna Góra

Jelenia GóraJelenia Góra

Wroc³awWroc³aw

ZgorzelecZgorzelec

BerlinBerlin Gdynia
Olsztyn
Warszawa
Poznañ
£ódŸ
Kraków

Gdynia
Olsztyn
Warszawa
Poznañ
£ódŸ
Kraków

W celu przekonania w³adzy województwa o potrzebie 
przejazdu poci¹gów na tej trasie przygotowaliœmy krótk¹ 

ankietê, która odpowie na podstawowe pytania 
Pana Marsza³ka.

- czy jest nam potrzebna?- czy jest nam potrzebna?

5 kursów dziennie 

Kamienna Góra - Wroc³aw 2h15min

do Jeleniej Góry w 45 min

do Pragi w 4 godziny

Cena biletu do Jeleniej Góry ok. 7 z³

Trwaj¹ negocjacje z Urzêdem Marsza³kowskim, dotycz¹ce 
uruchomienia kolejowych przewozów pasa¿erskich na 

odcinku Sêdzis³aw - Kamienna Góra -  Lubawka, 
a dalej do Trutnova.

Udzielenie przez Pañstwa kilku prostych odpowiedzi mo¿e 
pomóc w uruchomieniu tej linii, co w naszej opinii 

przyniesie korzyœci ka¿demu z nas.

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
ul. W³. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra

tel. 75 645 01 00, e-mail: powiat@kamienna-gora.pl
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