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O RAPORCIE 

 

W kontekście niniejszego raportu uznaje się, że czynnikiem niezwykle istotnym dla 

równomiernego i długofalowego rozwoju Dolnego Śląska jako regionu atrakcyjnego 

z punktu widzenia mieszkalnictwa, a także inwestycyjności, ze szczególnym 

uwzględnieniem jego części południowej w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej, jest 

zwiększanie dostępu komunikacyjnego różnych form transportu dla osób 

zamieszkujących ten teren. 

Idea raportu ogniskuje się na temacie wykluczenia transportowego, definiowanego 

jako brak dostępu do zbiorowych form transportu zorganizowanego przez 

mieszkańców wybranych miejscowości regionu wałbrzyskiego. 

Celem raportu jest przedstawienie zróżnicowanych aspektów tego zjawiska, jego 

przyczyn i skutków, oraz indywidualnej oceny stanu obecnego przez mieszkańców. 

Raport ma również za zadanie ukazanie degradującego wpływu na środowisko 

transportu indywidualnego. To właśnie transport odpowiada za emisję jednej czwartej 

wszystkich gazów cieplarnianych na terenie Europy. Stąd też promowanie 

zbiorowych form transportu oraz inwestycje poczynione w ich rozwój, zarówno w 

obrębie pojedynczych miejscowości, jak i związków gmin i całych regionów, stanowi 

częściowe rozwiązanie jednego z największych wyzwań współczesności, jakim jest 

ochrona klimatu. 
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WPROWADZENIE 

 

Miarą wykluczenia transportowego dla różnych obszarów mogą być zróżnicowane 

wskaźniki. W przypadków jednych miejscowości, obszarów czy regionów może to być 

ogólna liczba przystanków, liczba przystanków przypadająca na jednego mieszkańca, 

gęstość sieci komunikacyjnej, czy odległość, jaką podróżny musi pokonać od miejsca 

swojego zamieszkania do przystanku czy dworca. 

Miarą wykluczenia może być również fakt funkcjonowania przedsiębiorstw 

komunikacji miejskich, bądź swoiste „przekazanie” zadań transportowych na danych 

obszarze podmiotom prywatnym, co rodzi także implikacje ekonomiczne. 

W raporcie przedstawione zostaną działania władz samorządowych czterech gmin 

regionu wałbrzyskiego – Wałbrzycha, Świebodzic, Starych Bogaczowic oraz 

Szczawna-Zdroju, w temacie promocji i rozwoju zbiorowych form komunikacji, 

opisana zostanie ich aktywność w zakresie budowania dostępności komunikacji oraz 

zwalidowane zostaną działania samorządów w kontekście komunikacji, które zostały 

opisane w dotychczasowych dokumentach strategicznych, w tym zasadniczym dla 

tematu opracowania „Zintegrowanym Programie Transportu Publicznego na lata 

2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, który kompleksowo opisuje 

założenia uwspólnionego systemu transportowego na wskazanym obszarze. 

Uzupełnieniem raportu jest przedstawienie spostrzeżeń mieszkańców opisywanych 

miejscowości na temat dostępności komunikacji oraz oczekiwanych przez nich 

kierunków rozwoju w tym zakresie. 
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OBSZAR ANALIZY 

 

 

Rysunek 1 Mapa Aglomeracji Wałbrzyskiej [za: Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.] 

 

Zaznaczone na mapie Aglomeracji Wałbrzyskiej badane miejscowości usytuowane są 

w jej centralnej części, w przeważającej mierze sąsiadują ze sobą i zajmują łącznie 

157,1 km2 powierzchni, co stanowi niemal 9% powierzchni aglomeracji. 

Sama aglomeracja z kolei zajmuje obszar 1748 km2, z czego 18,3% stanowią obszary 

miejskie. 

W skład aglomeracji wchodzą w większości gminy, w których jeszcze na przełomie 

lat 80. I 90. XX w. funkcjonował mocno rozwinięty przemysł, w tym przemysł górniczy 

czy lniarski, a sieć połączeń wewnętrznych oraz międzygminnych opierała się na 

znajdujących się w gestii państwa instytucjach jak PKP, PKS czy zakładowych 

formach dowozu pracowników. 
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Zmiany polityczne, ekonomiczne oraz strukturalne, jakie zaszły po roku 1989 

spowodowały, że miasta stanęły przed wyzwaniem redefiniowania istoty transportu 

zbiorowego oraz dostępności komunikacji, przy czym innym wyzwaniom musiały 

sprostać gminy do 10 tys. mieszkańców, a innym liderzy swoich regionów, za jakiego 

uchodzi m.in. Wałbrzych. 

Z tego też względu do niniejszej analizy wybrano Wałbrzych, Świebodzice, Stare 

Bogaczowice oraz Szczawno-Zdrój. Miejscowości sąsiadujące ze sobą, ale o 

zróżnicowanym profilu, położeniu, walorach turystycznych, liczbie mieszkańców oraz 

dostępności miejsc pracy. 
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GENEZA PROBLEMU 

 

Podczas gdy w Polsce sfera gospodarcza działała na zasadach centralnego 

planowania, komunikacja zbiorowa funkcjonowała w oparciu o specyficzne założenia. 

Zdecydowana większość codziennych podróży odbywała się strumieniowo w 

określonych kierunkach, ponieważ występowała bardzo silna koncentracja miejsc 

pracy. Podróże były zatem częste i liczne, ale w ścisłe określonych kierunkach i 

warunkach. 

W związku z takim stanem rzeczy ówczesna władza systematyczne inwestowała w 

sieci komunikacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem kolei, której kolejne trasy były 

sukcesywnie elektryfikowane, tak by system przewozowy zaspokajał 

zapotrzebowanie. Sytuację skomplikował kryzys społeczno-gospodarczy, jaki 

zaistniał w latach 80. XX wieku, kiedy to kolejne działania zmierzające do 

dokapitalizowania sektora transportowego zostały ograniczone, a wraz z nadejściem 

przemian ustrojowych całkowicie zatrzymane. Okres transformacji zapoczątkowany 

w roku 1989 sprawił, że zasady, na jakich opierał się transport zbiorowy zostały 

całkowicie przewartościowane. Dotychczas strumieniowy przewóz osób musiał ulec 

zmianie ze względu na przemiany gospodarcze, które sprawiły, że: 

• Sektor przemysłowy uległ przestrzennemu rozproszeniu (w wyniku upadku 

wielkich przedsiębiorstw znajdujących się pod kontrolą państwa powstało 

wiele mniejszych firm prywatnych), co spowodowało rozproszenie strumienia 

transportowego na wiele kierunków; 

• Ograniczenie wsparcia państwowego dla niektórych przewoźników 

spowodowało załamanie się ich kondycji finansowej, a rynkowa konkurencja 

spowodowała zamknięcie działalności, z związku z czym coraz więcej 

kierunków transportowych pozostało bez obsługi; 

• Wzrost mobilności obywateli spowodowany zwiększeniem dostępności 

własnych środków lokomocji, co spowodowało zmniejszenie zainteresowania 

transportem zbiorowym. 
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WAŁBRZYCH 

 

W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku, przyjętej uchwałą 

Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2014 r., wałbrzyscy samorządowcy w kwestii 

transportu dostrzegali następujące problemy oraz zakładali poniższe idee 

rozwojowe: 

 

„W organizacji życia mieszkańców Wałbrzycha, a w szczególności w dostępie 

do lokalnego rynku pracy, edukacji i kultury oraz w prowadzeniu działalności 

gospodarczej, szczególnego znaczenia nabiera infrastruktura drogowa  

i komunikacyjna. Ukształtowanie terenu, na którym położone jest miasto oraz 

stan infrastruktury drogowej powodują utrudnienia w skomunikowaniu 

poszczególnych jego dzielnic. Statystyka publiczna nie dostarcza w zasadzie 

żadnych twardych danych dotyczących stanu infrastruktury drogowej na 

poziomie gmin, ale jest to ten obszar funkcjonowania miasta, który mieszkańcy 

w łatwy sposób mogą ocenić będąc jego bezpośrednimi beneficjentami. Zły 

stan infrastruktury drogowej oraz jej niedopasowanie do potrzeb 

komunikacyjnych miasta są powszechnie znane i w wielu innych niż strategia 

dokumentach ten obszar problemowy był już niejednokrotnie szeroko 

omawiany. Biorąc pod uwagę fakt, że obecne władze Wałbrzycha podjęły  

i aktualnie realizują szereg inwestycji drogowych w granicach 

administracyjnych miasta, wydaje się, że problem złego stanu dróg  

i skomunikowania poszczególnych dzielnic miasta będzie tracił na znaczeniu. 

Jest to ten obszar funkcjonowania miasta, który zmienia się bardzo 

dynamicznie. Aktualnie modernizowane i przebudowywane na terenie miasta 

drogi są symbolem skali przemian, które dokonują się w Wałbrzychu.  

Z pewnością tego typu inwestycje stanowią również ważny element poprawy 

wizerunku miasta. Zasadniczą kwestią dla zrównoważonego rozwoju 

Miasto na prawach powiatu na południu Dolnego Śląska nad rzeką Pełcznicą. 

Miasto leży na Pogórzu Zachodniosudeckim w pasmie Gór Wałbrzyskich. Siedziba 

powiatu wałbrzyskiego i główne miasto Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Wałbrzych jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i akademickim. 

Rozciągłość na osi wschód-zachód wynosi 12 km, a z północy na południe miasta 

– 22 km. Graniczy z ośmioma jednostkami administracyjnymi: Boguszowem-

Gorce, Szczawnem-Zdrój, Jedliną-Zdrój, Świebodzicami, Mieroszowem, 

Walimiem, Starymi Bogaczowicami oraz Świdnicą. 

W latach 1975-1998 Wałbrzych był stolicą województwa wałbrzyskiego. 
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Wałbrzycha jest odpowiednio zaplanowana sieć komunikacji zbiorowej. 

Aktualnie mamy sytuację, w której miasto nie posiada dworca autobusowego, 

a autobusy dalekobieżne zatrzymują się przy jednej z ulic w centrum miasta. 

Brak poczekalni, a przede wszystkim informacji na temat kursowania 

autobusów (m.in. opóźnień w planowych przyjazdach), skutecznie zniechęca 

do korzystania z tego środka transportu. Pozytywnie na sytuację pasażerów 

komunikacji miejskiej wpłynęła modernizacja oraz dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców linii autobusowych. Obsługiwane są one przez całkowicie nowy 

tabor autobusów niskopodłogowych przystosowanych dla osób 

niepełnosprawnych i oferujących m.in. dostęp do Internetu lub korzystanie  

z technologii mobilnych umożliwiających ustalenie aktualnej lokalizacji 

autobusu na linii komunikacyjnej. Systematycznie modernizowane są także 

przystanki autobusowe, a informacje o czasie przyjazdu autobusów 

wyświetlane są na elektronicznych tablicach informujących. Zmodernizowana 

linia kolejowa pomiędzy Wałbrzychem a Wrocławiem znacznie skróciła czas 

podróży transportem kolejowym do stolicy Dolnego Śląska. Pomimo dużych 

inwestycji miasta w obszarze komunikacji zbiorowej, dalsze podnoszenie jej 

atrakcyjności w stosunku do transportu indywidualnego wymaga 

zintegrowania różnych środków transportu w jeden system funkcjonalny 

podsystemów transportowych. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego w Wałbrzychu i Szczawnie Zdroju przewiduje budowę 

w centrum miasta centrum przesiadkowego, które powinno rozwiązać m.in. 

problem braku dworca autobusowego i peryferyjnego położenia Dworca 

Głównego (inwestycja zakłada połączenie transportu kolejowego oraz 

autobusowego z liniami komunikacji miejskiej rozchodzącymi się do 

wszystkich dzielnic miasta). Tego typu inwestycja wraz z planowanym 

rozwojem Kolei Aglomeracji Wałbrzyskiej powinna podnieść dostępność 

komunikacyjną Wałbrzycha umacniając tym samym jego znaczenie w ramach 

obszaru funkcjonalnego, jakim jest Aglomeracja Wałbrzyska”. 

 

Pomimo dostrzeżenia potrzeby rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, zdolnej do 

kompleksowego obsługiwania ruchu podróżnych, Wałbrzych, pomimo upływu 8 lat od 

daty przyjęcia powyższej strategii, nie podjął działań w kierunku posiadania centrum 

obsługi podróżnych, jakie mógłby stanowić nowoczesny dworzec autobusowy, na 

wzór np. Wrocławia, czy choćby Świdnicy. Może to wynikać z faktu, iż choć w części 

opisowej cytowanej strategii posiadanie dworca jest wartościowane jednoznacznie 

pozytywnie na rozwój miasta, w części rekomendacji i celów działania, inwestycje 

zmierzające do pobudzenia sfery komunikacji zbiorowej, zwłaszcza międzygminnej, 

zostały zmarginalizowane. 
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W efekcie takich działań, główny ruch pasażerski realizowany przez autobusy 

międzygminne obsługiwany jest z płaszczyzny przystanku autobusowego, 

zlokalizowanego przy jednej z najruchliwszych ulic miasta, bez odpowiedniego 

zabezpieczenia wysiadających, nie wspominając o oznakowaniu kursów, godzinach 

ich odjazdów czy peronach. 

 

Rysunek 2 Cele rozwojowe dotyczące transportu i komunikacji zawarte w Strategii rozwoju Wałbrzycha. Brak w nich dworca 
autobusowego 

 

Wałbrzych posiada dobre warunki do rozwoju sieci komunikacji zbiorowej – zarówno 

wewnętrznej (gminnej), jak i międzygminnej (aglomeracyjnej), a także dalekobieżnej. 

Przez miasto prowadzi droga oraz linia kolejowa w kierunku Republiki Czeskiej. 

Wałbrzych jest skomunikowany szlakiem kolejowym z Wrocławiem, Jelenią Górą 

oraz Kłodzkiem. 

Przez miasto przebiega wiele znaczących tras, które z powodzeniem mogą 

obsługiwać aglomeracyjny, a nawet dalekobieżny ruch autobusowy, jak np. 

 

• Droga krajowa nr 35 (z Wrocławia do granicy z Republiką Czeską); 

• Droga wojewódzka nr 367 (Jelenia Góra – Wałbrzych); 

• Droga wojewódzka nr 381 (Kłodzko – Nowa Ruda – Wałbrzych); 

• Droga wojewódzka nr 379 (relacji Świdnica – Wałbrzych). 

 

Przez Wałbrzych przebiegają także linie kolejowe, których znaczenie można określić 

jako ponadregionalne. O bardzo dobrym skomunikowaniu Wałbrzycha może 

świadczyć fakt, iż aktualnie na terenie miasta znajduje się aż 5 stacji, spośród których 

wyróżnia się: Wałbrzych Główny, Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych 

Szczawienko oraz nowo powstały przystanek kolejowy Wałbrzych Centrum. 
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Objawem braku spójnej polityki transportowej oraz systematyzacji ruchu podróżnych, 

w tym braku intuicyjności dla turystów, może być fakt nazewnictwa poszczególnych 

przystanków kolejowych, z których żaden nie wskazuje na swoją dominującą rolę nad 

pozostałymi. Jak w przypadku Wrocławia, gdzie podróżujący ma do czynienia z 

Dworcem Głównym, czy stolicą, gdzie pociągi zatrzymują się na „Warszawie 

Centralnej”, w przypadku Wałbrzycha możemy mówić o stacjach „Głównej”, Miasto 

oraz Centrum. Co w istocie nie ułatwia nawigowania i planowania podróży, a także 

dalszego skomunikowania. 

Istotnym z punktu widzenia niniejszego raportu jest zwłaszcza aspekt 

funkcjonowania przystanku kolejowego Wałbrzych Centrum, zlokalizowanego 

najbliżej formalnego i komunikacyjnego centrum miasta, za jakie uchodzi w istocie 

niewielki Plac Grunwaldzki.  

 

Plac Grunwaldzki: w praktyce nazwa ta stosowana jest dla dużego obszaru, w 

skład którego wchodzą ul. Piotra Wysockiego do skrzyżowania z ul. 

Sikorskiego i Kolejową, Aleja Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Barlickiego 

oraz ul. Bolesława Chrobrego. 

W historii Wałbrzycha plac ten od wielu dziesięcioleci pełnił istotną rolę 

komunikacyjną. To w tym miejscu krzyżowały i przecinały się linie tramwajowe 

i trolejbusowe oraz autobusy miejskie. To tu zlokalizowany był dawny dworzec 

PKS. 

 

Wykluczenie komunikacyjne wałbrzyskiego centrum, a co za tym idzie kolejnych 

części miasta, aż do jego całości, zaczęło postępować wraz z decyzją o zaprzestaniu 

działalności dworca autobusowego PKS, zlokalizowanego dawniej przy ul. Piotra 

Wysockiego 5-7. 

Zgodnie z decyzją PKS Wałbrzych Sp. z o.o., całkowita działalność przewozowa 

została zaprzestana wraz z dniem 18 lutego 2009 r., gdy spółka zaprzestała 

wykonywania ostatnich połączeń w rozkładzie: wówczas były to połączenia z 

Wałbrzycha do Głuszycy, Łomnicy, Sierpnicy, Gostkowa. 

Od momentu podjęcia decyzji o zaprzestaniu wykonywania działalności transportowej 

przez wałbrzyski PKS, obiekt dworca sukcesywnie popadał w ruinę, aż w 

konsekwencji został sprzedany prywatnemu inwestorowi, a w mieście nie powstał 

jego odpowiednik, pomimo początkowych zapewnień i starań. 

Dynamikę działań w zakresie starań o powstanie dworca autobusowego w 

Wałbrzychu zmieniła decyzja o budowie wymienionego przystanku kolejowego 

Wałbrzych Centrum. Wraz z jego utworzeniem w przestrzeni publicznej pojawiła się 

koncepcja budowy zespołu handlowo-turystyczno-komunikacyjnego, w skład którego 
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miałyby wejść galeria handlowa, centrum obsługi podróżnych oraz platforma do 

odprawiania autobusów. 

Przedsięwzięcie mające powstać na zasadzie współpracy przedstawicieli sektora 

prywatnego (inwestor galerii handlowej) z jednostką samorządu terytorialnego nie 

doszło jednak do skutku, choć zapowiadano jego intensywny rozwój. 

 

„Druga część inwestycji jest realizowana przez inwestora, który na podstawie 

porozumienia z Gminą Wałbrzych - wybuduje kompleks handlowy. Wszystko w 

połączeniu ma pozwolić zorganizować przy ul. Lubelskiej centrum 

przesiadkowe, które będzie pełnić funkcję dworca kolejowo-autobusowego”. 

cyt. Radio Wrocław, 10 września 2020 r. 

 

Wbrew pierwotnym zapowiedziom, posiadanie dworca autobusowego, który pełniłby 

dla obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej rolę zbiorczego punktu obsługi ruchu 

podróżnych, zarówno osób podróżujących w celach zarobkowych, jak i turystów, 

młodzież szkolną czy osoby w wieku senioralnym, w opinii władz miasta nie wpisuje 

się ani w potrzeby, ani w profil miasta. Głos w tej sprawie zabrał Prezydent Miasta 

Wałbrzycha dr Roman Szełemej: 

 

„Obecnie realia są inne. Dzisiaj przewoźnicy z Polski i Europy mają 

doświadczenie, że Wałbrzych nie jest znaczącym węzłem autobusowym. Do 

Wałbrzycha przyjeżdżają autobusy, żeby zabrać kogoś w świat. Nie jesteśmy 

punktem przesiadkowym czy węzłowym. PKS z lat 60., 70. i 80. związany był 

głównie z połączeniami z okolicznymi miejscowościami na terenie 

województwa wałbrzyskiego. Związane to było w dużej mierze z dojazdem do 

pracy w kopalniach czy zakładach przemysłowych. Punkt przesiadkowy, który 

ma powstać przy stacji kolejowej Wałbrzych Centrum, ale ma powstać ze 

środków inwestora prywatnego, który planował tam zbudować galerię 

handlową. Jest to obecnie projekt zamrożony i wstrzymany. Kiedy będzie 

realizowany? Nie wiem, bo to decyzja prywatnego inwestora”. 

cyt. Walbrzyszek.com, 31 lipca 2022 r. 

 

Pomimo braku dworca autobusowego zdolnego do obsługi ruchu podróżnych, a 

przede wszystkim, funkcjonującego w sposób zapewniający im bezpieczeństwo, 

gmina Wałbrzych stara się zaspokajać potrzeby mieszkańców w zakresie realizacji 

połączeń międzymiastowych. Aktualnie, na mocy zawartych porozumień 

międzygminnych zadanie to zostało powierzone gminie Wałbrzych, której 
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komunikacja miejska realizuje kursy do m.in. Boguszowa-Gorc, Jedliny-Zdroju, 

Sokołowska, Rzeczki, Głuszycy czy Szczawna-Zdroju. 

Pomimo tego zapotrzebowanie na rozwinięty system komunikacji zbiorowej w 

Wałbrzychu istnieje, co artykułują jego mieszkańcy: 

Zapytani w sondzie ulicznej o wyrażenie swojej opinii na temat działania komunikacji 

miejskiej, komunikacji autobusowej dalekobieżnej oraz komunikacji kolejowej, 

mieszkańcy Wałbrzycha wyrażali się w sposób następujący: 

 

• „Stutysięczne miasto musi mieć dworzec. Wbrew temu, co mówią, Wałbrzych 

to bardzo ważny węzeł komunikacyjny, dworzec zmieniłby wizerunek centrum” 

– mieszkaniec Wałbrzycha, lat 60. 

 

• „Moje miasto upada, wiele miast w Polsce rozwija się, w Wałbrzychu pod tym 

względem nie dzieje się nic. Zrobili obwodnicę, ale nie każdy ma samochód, a 

też i musimy ograniczać ruch aut. Wałbrzych powinien mieć dworzec 

autobusowy, może nie taki jak Wrocław, ale powinien” – mieszkaniec 

Wałbrzycha, lat 54. 

 

• „Wałbrzych nie ma dobrych połączeń, bo skoro nie ma dobrej stacji 

przesiadkowej, to przewoźnicy nie mają czego tu szukać. Żaden poważny 

przewoźnik nie będzie przyjmował pasażerów na krawężniku” – mieszkanka 

Wałbrzycha, lat 41. 

 

• „Nie mamy dobrej komunikacji z najbliższymi większymi miastami – 

Świebodzicami i Świdnicą, to wstyd, takie bliskie miasta, a brak połączeń. 

Przynajmniej dwa razy dziennie powinny jeździć autobusy miejskie, które by 

obsługiwały te kierunki. Są „nyski”, ale często zmieniają rozkłady jazdy, nie 

zatrzymują się na wszystkich przystankach” – mieszkaniec Wałbrzycha, lat 44. 

 

• W mieście powinien być dworzec autobusowy z galerią. Można by jeździć na 

weekendowe wycieczki, a i byłoby dodatkowo gdzie spędzić czas. Dzisiaj nie 

ma takiego miejsca, w którym można by wygodnie poczekać, gdy chce się 

gdzieś jechać – mieszkanka Wałbrzycha, lat 24. 

 

• „Stary PKS zabudowali marketami, a teraz autobusy odjeżdżają z przystanku 

autobusowego, tam się ludzie przesiadają, na krawężniku, dookoła jeżdżą auta, 

a ludzie do tych „nysek” się przeciskają. Żeby w takim mieście nie było dworca 

autobusowego? To nie jest rozwój, to jest absurd” – mieszkanka Wałbrzycha, 

lat 76. 
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Zapytani o ocenę ogólnego stanu komunikacji zbiorowej w Wałbrzychu, mieszkańcy 

miasta opowiedzieli się w sposób jednoznaczny, że komunikacja działa źle (61% 

ankietowanych). Niespełna 1/3 respondentów oceniła wałbrzyską komunikację 

dobrze (31%), a 8% zapytanych nie miało na ten temat zdania. 

 

Jak oceniasz działanie komunikacji zbiorowej w Wałbrzychu? 
 

Dobrze 31% 62 osób 
Źle 61% 122 osób 
Nie mam zdania 8% 16 osób 

 

W podobnie jednoznacznym tonie wałbrzyszanie opowiedzieli się za potrzebą 

istnienia w mieście dworca autobusowego. Konieczność przeprowadzenia takiej 

inwestycji widzi 72% mieszkańców. Dla 22 % dworzec autobusowy jest niepotrzebny. 

6% ankietowanych w tym badaniu nie miało zdania. 

 

Czy w Wałbrzychu powinien powstać dworzec autobusowy? 
 

Tak 72% 144 osoby 
Nie 22% 44 osoby 
Nie mam zdania 6% 12 osób 

 

(Badanie przeprowadzono na grupie 200 osób, które zadeklarowały, że na co dzień 

są mieszkańcami Wałbrzycha.) 

 

Wartym uwagi jest plan zakupu 20 autobusów wodorowych dla Wałbrzycha. Miasto 

otrzyma dofinansowanie i pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”. Pojazdy mają 

zostać dostarczone w trzech turach od pierwszego kwartału 2024 r. Ustawa o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada obowiązek zerowej emisji w 

30% pojazdach komunikacji miejskiej.   
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ŚWIEBODZICE 

 

Aktualna sytuacja komunikacyjna Świebodzic zakłada funkcjonowania jednej linii 

komunikacji miejskiej, której operatorem jest miejska spółka ZGK sp. z o.o. 

Do 31 grudnia 2015 r. przewóz osób był zlecany przez miasto firmom zewnętrznym w 

drodze przetargów, jednak decyzją ówczesnych władz miasta, od 1 stycznia 2016 r. 

pełną obsługę komunikacji przejęła na siebie gmina poprzez przywołaną spółkę. Na 

fakt ten miał wpływ zakup w 2014 r. nowoczesnych autobusów, na które gmina 

pozyskała środki z funduszy unijnych.  

Istotnym aspektem funkcjonowania komunikacji miejskiej w Świebodzicach jest fakt, 

że po wyborach samorządowych w 2018 r. miasto nie pobiera opłat za przejazdy 

komunikacją – jest ona w pełni darmowa dla wszystkich podróżujących, nie tylko 

mieszkańców czy posiadaczy stosownych upoważnień, typu karta mieszkańca, karta 

rodziny, karta seniora. 

W marcu 2019 r. w ramach komunikacji miejskiej utworzono dodatkowe linie – do 

dotychczas istniejącej linii nr 1 dodano także linię nr 0 oraz nr 2, które komunikowały 

dotąd nieobjęte zasięgiem komunikacji obszary miasta: 

- Linia 0 łączyła dworzec PKP – centrum przesiadkowe z osiedlem Piastowskim, 

umożliwiając mieszkańcom pozostałych dzielnic przesiadkę z autobusów linii 1 lub 2 

na wybranych przystankach i dotarcie na dworzec PKP dalszym kursem linii 0; 

- Linia 1 łączyła dzielnicę Pełcznica z Centrum, osiedlem Sudeckim oraz osiedlem 

Piastowskim z wybranymi kursami do świebodzickiej podstrefy WSSE „Invest Park”; 

- Linia 2 łączyła dzielnicę Ciernie z osiedlem Piastowskim, Centrum, Osiedlem 

Sudeckim z wybranymi kursami do świebodzickiej podstrefy WSSE „Invest Park”. 

Miasto na Dolnym Śląsku, w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, 

członek Aglomeracji Wałbrzyskiej. W latach 1975-1998 Świebodzice wchodziły w 

skład województwa wałbrzyskiego. Od południa miasto graniczy z Wałbrzychem. 

Miasto położone jest u stóp Pogórza Wałbrzyskiego, na Pogórzu Świebodzickim, 

nad rzeką Pełcznicą w otulinie Książańskiego Parku Krajobrazowego, co czyni 

Świebodzice ciekawą destynacją wycieczek turystycznych. 

Przez miasto przebiegają drogi krajowe nr 34 i nr 35 oraz droga wojewódzka nr 

374, 371 oraz 373. 

Na terenie miasta funkcjonuje gminne lądowisko dla szybowców oraz lekkich 

samolotów. 
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Stan faktyczny istnienia komunikacji uzupełniają prywatni przewoźnicy, którzy 

realizują transport w kierunku Świdnicy oraz Wałbrzycha. 

Świebodzice to także miasto posiadające dostęp do linii kolejowej. W mieście 

funkcjonuje jeden czynny dworzec kolejowy ulokowany przy linii kolejowej nr 274 

relacji Wrocław Świebodzki – Zgorzelec. Stacja obsługująca dotychczas ruch z 

jednego fizycznego peronu, oraz nasypu pełniącego rolę drugiego peronu, została 

staraniem PKP PLK gruntownie zmodernizowana, dzięki czemu zapewnia obsługę 

podróżujących połączeniami Kolei Dolnośląskich, PKP Intercity oraz Polregio. 

Ze świebodzickiej stacji odjeżdżają pociągi w kierunkach: Jelenia Góra, Szklarska 

Poręba, Wrocław, Wałbrzych, Przemysł, Białystok, Warszawa, Kraków, Poznań, 

sezonowo czeski Adrspach.  

Obraz komunikacyjnych możliwości Świebodzic dopełnia istniejące na północy 

miasta, trawiaste lądowisko dysponujące pasem startowym o długości 850 m, który 

usytuowany jest wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 374. Należący do gminy obiekt 

administrowany jest przez stowarzyszenie Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach i 

pełni funkcje szkoleniowe, rekreacyjne, a także obsługuje okazjonalnie ruch 

śmigłowców, w tym śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Rysunek 3 Plan trasy trzech linii autobusowych w Świebodzicach, wprowadzony w marcu 2019 r.  
Obecnie miasto obsługiwane jest przez jedną linię 
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Pomimo posiadania, wydawać by się mogło, rozbudowanej infrastruktury 

komunikacyjnej, mieszkańcy Świebodzic borykają się z dużą niedostępnością 

środków transportu. 

Po uprzednim uczynieniu miejskiej komunikacji bezpłatną oraz rozwinięciu liczby linii 

z 1 do 3, władze samorządowe zdecydowały się o ich ponownej redukcji, a w ramach 

tego także do ograniczenia liczby kursów na pozostawionej linii. Obsługa całego 

miasta jedną linią często oznacza długi czas przejazdów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemem świebodzickiej komunikacji jest nieumiejętność wykorzystywania 

dostępnych możliwości. 30 maja 2018 r. zakończono realizację zadania polegającego 

na przebudowie Placu Dworcowego, w ramach czego powstało także centrum 

przesiadkowe z parkingiem, wydzielona została zatoka manewrowa dla autobusów, 

powstała wiata rowerowa, nasadzono zieleń oraz utworzono tzw. małą architekturę. 

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 

2,5 mln złotych zakładało promocję w mieście praktyki „park and ride” – czyli dojazdu 

własnym pojazdem do miejsca, z którego dalsza podróż kontynuowana jest 

komunikacją zbiorową, a także skomunikowania komunikacji miejskiej z ruchem 

Rysunek 4 Rozkład jazdy jedynej linii autobusowej komunikacji miejskiej w Świebodzicach. Niektóre kursy autobusów 
oddziela od siebie ponad godzina oczekiwania 
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kolejowym oraz zachęcenie nowych przewoźników prywatnych, do rozszerzenia 

swojej oferty o Świebodzice. Niestety, zamierzone efekty nie zostały osiągnięte, choć 

ówczesne władze miasta artykułowały taki właśnie pomysł: 

 

„Centrum Przesiadkowe ma zachęcić świebodziczan do alternatywnych form 

komunikacji – można tu przyjechać na pociąg nie tylko samochodem, ale także 

rowerem. Można go pozostawić bezpiecznie pod specjalnie wybudowaną wiatą 

rowerową ze stojakami. Do dworca prowadzić będzie także nowo budowana 

sieć ścieżek rowerowych – to zadanie zostanie zrealizowane do końca 

sierpnia”. 

cyt. Bogdan Kożuchowicz, ówczesny burmistrz Świebodzic, www.swiebodzice.pl 

 

Świebodzice, pomimo dogodnego położenia na mapie regionu, w istocie sprawy 

posiadają jedynie jedno pozagminne połączenie autobusowe w osi wertykalnej, mowa 

tu o kierunku Świdnica-Wałbrzych. Połączenia zarówno do stolicy powiatu, do którego 

Rysunek 5 Świebodzickie centrum przesiadkowe przy wyremontowanym dworcu kolejowym 



WYKLUCZENIE TRANSPORTOWE NA TERENIE WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI REGIONU WAŁBRZYSKIEGO 

 

19 
 

Świebodzice należą – tj. Świdnicy, jak i do najważniejszego miasta Aglomeracji – 

Wałbrzycha, realizowane są wyłącznie poprzez przewoźników prywatnych. 

W odróżnieniu od przywołanych w części poświęconej Wałbrzychowi połączeń tego 

miasta z wybranymi gminami ościennymi, Świebodzice jako największy bezpośredni 

sąsiad Wałbrzycha nie posiadają zawartego porozumienia, na mocy którego 

komunikacja miejska z tego miasta realizowała by także kursy do Świebodzic oraz na 

ich terenie. 

Jest to trudne do zrozumienia przez wielu mieszkańców Świebodzic z dwóch 

powodów – po pierwsze, odległość od ostatniego przystanku autobusowego w 

Wałbrzychu, do pierwszego przystanku w Świebodzicach to zaledwie 3,3 kilometra (o 

wiele mniej niż odległości dzielące Wałbrzych od np. Sokołowska, Rzeczki, 

Mieroszowa), po drugie – znajdujące się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej zakłady pracy są miejscem zatrudnienia dla wielu świebodziczan, dla 

których środkami lokomocji pozostają prywatne samochody bądź kombinat w postaci 

dojazdu prywatnym przewoźnikiem, a następnie skorzystanie z wałbrzyskiej 

komunikacji miejskiej. 

Podobnie sytuacja ma się w przypadku dojazdów do Świdnicy. Niemniej w obu tych 

przypadkach istnieje oferta przewoźników prywatnych. O wiele większa 

niedostępność występuje w przypadku chęci dostania się mieszkańca Świebodzic do 

innych okolicznych gmin czy miast. Połączenia z takimi jednostkami jak Kamienna 

Góra, Strzegom, Bolków czy Jawor, a także pobliski Dobromierz, występują bardzo 

rzadko, bądź nie występują, gdyż zostały zlikwidowane. 

Specyfika opierania komunikacji na bazie przewoźników prywatnych to także znaczne 

utrudnienie dla osób z niepełnosprawnościami i problemami w poruszaniu się. W 

odróżnieniu do pojazdów wykorzystywanych przez świebodzicką komunikację 

miejską, które posiadają funkcję tzw. przyklęku, umożliwiającą sprawne wjeżdżanie 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, czy również matek z dziećmi, 

pojazdy przewoźników prywatnych, tzw. „nyski”, w żaden sposób nie są dostosowane 

do potrzeb podróżowania przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi – wejścia 

do nich są bardzo wąskie, by do nich się dostać trzeba przebyć schodki, a ciągi 

wewnątrz rzędami siedzeń uniemożliwiają nie tylko manewrowanie, ale i samo 

ustawienia wózka inwalidzkiego. 

Zbiorowa komunikacja publiczna, która powinna – w możliwie najszerszym zakresie 

– odpowiadać na potrzeby osób zamieszkujących dany obszar (potrzeby związane z 

dojazdem do szkoły, pracy, ośrodka opieki zdrowotnej, kościoła), w przypadku 

Świebodzic odpowiada na te wymagania w bardzo wybiórczym stopniu. 

Permanentnym problemem pozostaje wciąż fakt skomunikowania miejskich 
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autobusów z zakładami znajdującymi się w świebodzickiej podstrefie WSSE Invest-

Park. 

Podstrefa wałbrzyskiej strefy ekonomicznej, funkcjonująca na obrzeżach Świebodzic 

(ul. Strefowa), to miejsce, w którym znajdują zatrudnienie setki mieszkańców. 

Niestety, w przeważającej mierze także w tym przypadku zdani są oni na dojazd 

własnym środkiem lokomocji – najczęściej samochodami, rzadziej rowerami, bądź 

dojście pieszo. Pomimo faktu, iż na terenie podstrefy funkcjonuje infrastruktura 

służąca do obsługi ruchu autobusów, ruch ten jest sporadyczny i nie pokrywa się z 

godzinami rozpoczynania pracy w poszczególnych zakładach. 

Istniejący stan rzeczy nie jest odzwierciedleniem idei zawartej w „Strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego miasta Świebodzice na lata 2012-2020”, która wskazuje 

szereg działań, mających być niejako priorytetami rozwojowymi w zakresie 

komunikacji. 

 

„W ramach obszaru rozwojowego infrastruktura miejska, Strategia wskazuje 

następujące cele rozwojowe – usprawnienie ruchu na węzłowych 

skrzyżowaniach poprzez budowę rond i sygnalizacji, integracja komunikacyjna 

miasta oraz optymalizacja wykorzystania dysponowanego taboru w zakresie 

dopasowania wielkości taboru do jego obciążenia. Pożądanymi działaniami w 

tym zakresie są modernizacja obecnego układu komunikacyjnego, budowa 

nowych odcinków, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie w 

aspekcie pieszych rowerzystów oraz usprawnienie transportu publicznego 

poprzez optymalizację i zwiększenie jego funkcjonalności, a także 

usprawnienie dostępności komunikacyjnej obecnych i nowych obszarów 

rozwojowych miasta”. 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Świebodzice na lata 2012-2020 

Opisana wizja rozwoju i funkcjonowania systemu komunikacji nie przystaje więc do 

podejmowanych działań w zakresie udostępniania istniejącej infrastruktury. 

Świebodzicką specjalnością, zdaniem mieszkańców, którzy wzięli udział w badaniu 

opinii, staje się „zaprzepaszczanie szans rozwojowych”. Mieszkańcy wspominają o 

tym w kontekście innego aspektu komunikacyjnego, z którego władze samorządowe 

zdają się nie chcieć korzystać. Mowa w tym miejscu o wzmiankowanym lądowisku 

dla szybowców oraz lekkich samolotów. 

Obiekt pełniący funkcję szkoleniową oraz eventową (na lotnisku organizowane jest 

rokrocznie wydarzenie pod nazwą „Piknik Lotniczy”), a także promujący sztukę 
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awiacji poprzez okazjonalne wystawy sprzętu lotniczego, jest w istocie rzeczy 

marginalizowany na mapie szans rozwojowych miasta. 

Po pierwsze – lądowisko jest jednym z nielicznych w regionie obiektów 

przeznaczenia lotniczego, które do tej pory nie zostało zelektryfikowane. Brak 

dostępu do energii elektrycznej sprawia, że wiele funkcji, które mogłyby być pełnione, 

jest dla tego obiektu zwyczajnie niedostępnych. 

Brak elektryfikacji uniemożliwia montaż oświetlenia, co z kolei powoduje, że nocą 

obiekt musi być dozorowany fizycznie przez człowieka, co z kolei generuje koszty, 

które mogłyby zostać przeznaczone na choćby częściową elektryfikację. 

Po drugie – znajdujące się na obrzeżach miasta lądowisko jest całkowicie 

odseparowane od osób, które chciałyby się na nie dostać w sposób inny niż 

samochodem. Do lądowiska nie dojeżdża komunikacja miejska, a piesi czy rowerzyści 

nie mogą skorzystać z ciągu pieszo-jezdnego, gdyż jedyna droga rowerowa 

zmierzająca w stronę lotniska kończy swój bieg ok. 900 metrów przed lądowiskiem. 

Zapytani w sondzie ulicznej o dostępność różnych środków komunikacji zbiorowej, 

mieszkańcy Świebodzic udzielali następujących wypowiedzi: 

• „Mieszkam na Pełcznicy (dzielnica Świebodzic), a mamę mam na osiedlu 

Sudeckim. Kiedyś nie było problemu z dojazdem, a teraz jak nie zdążę na jeden 

autobus to drugi przyjeżdża po 1h 15 min. To jak ja mam się dostać do miasta? 

Na taksówki mnie nie stać, a nyski u nas nie jeżdżą. I zostaje chodzenie pieszo. 

Latem to jeszcze się jakoś idzie, ale proszę tak sobie iść w listopadzie, albo 

zimą, jak pada deszcz. No ciężko jest, kiedyś z tą komunikacją było lepiej” – 

mieszkanka Świebodzic, lat 57. 

 

• „Jakoś jeżdżą te autobusy, nie ma co narzekać, jak nie o tej godzinie pojadę to 

następny będzie godzinę później, zdążę. Ale mi się nigdzie nie spieszy, na 

emeryturze jestem. Młodym pewnie trudniej, do szkoły rano, czy do pracy to 

człowiek by chciał dojechać na czas, a tak to mówią, że ciężko” – mieszkaniec 

Świebodzic, lat 69. 

 

• „Nie pracuję w mieście, dojeżdżam do Wałbrzycha, zawsze swoim autem. Czy 

bym dojeżdżał autobusem, gdyby była taka możliwość? Raczej nie, to już jest 

kwestia przyzwyczajenia. Ale brakuje na przykład połączeń z Jelenią Górą, 

Bolkowem, tamtymi rejonami. Gdyby się chciało jechać na jakąś wycieczkę, 

niekoniecznie autem, no to już jest problem, trzeba kombinować, przesiadać 

się, pod tym względem nie oceniam komunikacji Świebodzic zbyt dobrze” – 

mieszkaniec Świebodzic, lat 44. 

 

• „Wydali masę pieniędzy, wyremontowali ten dworzec, ładnie tam zrobili, no ale 

co z tego, jak chce pan jechać na pociąg, a tam pociągu nie ma, bo będzie 
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dopiero za godzinę, bo tak autobusy jeżdżą. Dla mnie to powinno być tak, że jak 

już zachęcają, żeby nie jeździć samochodami tylko autobusem czy pociągiem, 

to niech to będzie ze sobą jakoś połączone. Młody teraz czasu nie ma, każdy w 

pospiechu, to wiadomo, że wolą jeździć autami, niż pociągiem. U nas to źle 

funkcjonuje” – mieszkaniec Świebodzic, lat 61. 

 

• „Do szkoły jeżdżę autobusem, zawsze jestem na czas. Raz w tygodniu tylko, 

jak mam lekcje na dziewiątą, to muszę wyjechać wcześniej i wtedy czekam 40 

minut, bo tak musiałabym iść pieszo” – mieszkanka Świebodzic, lat 14. 

 

Zapytani o ocenę ogólnego stanu komunikacji zbiorowej w Świebodzicach, 

mieszkańcy miasta opowiedzieli się w sposób jednoznaczny, że komunikacja działa 

źle (66% ankietowanych). Zaledwie 26% mieszkańców Świebodzic jest zadowolonych 

ze sposobu, w jaki działa komunikacja w ich mieście, a 8% zapytanych nie miało na 

ten temat zdania. 

 

Jak oceniasz działanie komunikacji zbiorowej w Świebodzicach? 
 

Dobrze 26% 26 osób 
Źle 66% 66 osób 
Nie mam zdania 8% 8 osób 

 

W podobnie jednoznacznym tonie świebodziczanie opowiedzieli się za potrzebą 

istnienia w mieście większej liczby linii autobusowych. Za przywróceniem 

dotychczasowego systemu z trzema liniami autobusowymi jest aż 78% 

ankietowanych. 

 

Czy uważasz, że w Świebodzicach powinno się powrócić do trzech linii 
autobusowych zamiast jednej? 

 
Tak 78% 78 osób 
Nie 19% 19 osób 
Nie mam zdania 3% 3 osób 

 

(Badanie przeprowadzono na grupie 100 osób, które zadeklarowały, że na co dzień są 

mieszkańcami Świebodzic.) 
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SZCZAWNO-ZDRÓJ 

 

Komunikacja miejska w Szczawnie-Zdroju funkcjonuje na mocy porozumienia 

międzygminnego zawartego 30 grudnia 2010 r. pomiędzy Gminą Wałbrzych i 

Uzdrowiskową Gminą Szczawno-Zdrój w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych 

zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Uzdrowiskowej Gminy 

Szczawno-Zdrój. 

Plan transportowy wskazuje działania mające na celu wzrost funkcjonalności 

komunikacji miejskiej oraz kierunki jej rozwoju, niemniej ogranicza się wyłącznie do 

sfery realizowanej za pośrednictwem pojazdów wchodzących w skład taboru 

należącego do Wałbrzycha. Jakie zapisy na temat rozwoju sfery komunikacji znajdują 

się w Strategii Rozwoju Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na lata 

2020-2030? Cytat z dokumentu: 

 

Zewnętrzne połączenia komunikacyjne (Uzdrowiskowej Gminie Szczawno-

Zdrój – przyp. Red.) zapewniają drogi wojewódzkie nr: 376 relacji: Kamienna 

Góra – Świebodzice oraz 375 relacji: Dobromierz – Wałbrzych. Podstawowy 

układ komunikacyjny uzupełniają drogi i ulice lokalne. Łączna długość dróg o 

statusie dróg publicznych na terenie miasta wynosi ok. 28 km, w tym ponad 6 

km stanowią drogi wojewódzkie, których stan techniczny oceniany jest jako 

bardzo dobry. Pozostałe drogi na terenie miasta mają charakter dróg 

gminnych, a rodzaj ich nawierzchni jest zróżnicowany − nawierzchnię 

bitumiczną posiada 14,96 km dróg, betonową 0,34 km, kostkę brukową 6,57 km 

oraz gruntową 0,4 km. Przez obszar gminy przebiega także 3,9 km dróg 

rowerowych, w tym 0,8 km znajduje się pod zarządem gminy. Gęstość ścieżek 

Miasto uzdrowiskowe w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim 

położone w Sudetach środkowych. 

W latach 1975-1998 miasto należało do województwa wałbrzyskiego. 

Zamieszkiwane przez około 6 tys. mieszkańców. 

Na terenie miasta znajdują się liczne obiekty rekreacyjne, zabytki, w tym zespół 

zabudowań zdrojowych z I połowy XIX w. 

Przez miasto przebiegają cztery szlaki turystyczne, w tym Europejski 

długodystansowy szlak pieszy E3. 

Ze względu na status uzdrowiska miasto jest chętnie odwiedzane przez 

kuracjuszy. 
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rowerowych wynosi 2 645,9 km na 10 tys. km2 , co znacząco przekracza średnią 

w województwie dolnośląskim (376,9 km) i kraju (388,2 km). Na terenie gminy 

drogi oznakowane są kontrapasami, wyznaczone są ciągi pieszo-rowerowe 

wraz z dostosowaniem do nich organizacji ruchu. Rozwój motoryzacji i 

nieustający wzrost ilości pojazdów kołowych jest poważnym problemem 

związanym z zapewnieniem odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w 

centrum miasta, gdzie parkowanie odbywa się głównie na parkingach 

przyulicznych. Na terenie miasta parkingi zlokalizowane są przy Alei 

Spacerowej, ul. Narciarskiej i ul. H. Sienkiewicza. Ponadto Gmina prowadzi 

postępowanie służące przejęciu parkingu przy ul. Lipowej. Na obszarze miasta 

Szczawno-Zdrój funkcjonują dwie strefy płatnego parkowania z 80 miejscami 

parkingowymi. W 2018 roku parkingi zostały wyposażone w 2 nowe parkomaty. 

Obecnie istnieje również możliwość płatności za postój zarówno bilonem, jak i 

kartą zbliżeniową paypass/paywave. Ponadto Gmina rozpoczęła starania o 

uruchomienie stacji aut elektrycznych i hybrydowych. 

 

Dokument strategiczny, w omawianym zakresie zbiorowego transportu oraz 

wyrównywania szans w temacie jego dostępności nie przedstawia szczegółowych 

rozwiązań. Dość powiedzieć, że w zawartej w strategii analizie SWOT, po stronie 

słabych stron oraz zagrożeń, jako czynnik ryzyka nie zostały wykazane żadne kwestie 

związane z komunikacją. 

Tymczasem Szczawno-Zdrój, gmina budująca swoją tożsamość na walorach 

uzdrowiskowych oraz przyrodniczych, jest miastem, które nie posiada 

bezpośredniego dojazdu, ponieważ na terenie miasta nie działa żaden dworzec 

autobusowy obsługujący kursy dalekobieżne, ani też dworzec kolejowy, który został 

zlikwidowany. 

Aktualny stan rzeczy budzi zastanowienie wśród mieszkańców, ponieważ linia 

kolejowa nr 291 łącząca dworzec Wałbrzych Szczawienko z czeskim Mezimesti 

działała od 1878 r. do 2014 r. (odcinek przebiegający przez Szczawno-Zdrój 

zlikwidowano w 1994 roku). Aktualnie trasa zlikwidowanej linii kolejowej została 

przejęta przez samorząd województwa, a budynek dworca kolejowego stanowi 

własność prywatną, wobec czego mieszkańcy Szczawna-Zdroju, a także podróżujący 

do tej miejscowości zostali pozbawieni możliwości skorzystania z drogi kolejowej. 

Degradacja kolei w Szczawnie-Zdroju jest tym bardziej problematyczna, gdyż w 

latach 60. I 70. XX wieku stacja ta pełniła funkcję węzłowej. To stąd odjeżdżały pociągi 

do Warszawy, realizowane były kursy pospieszne i dalekobieżne, które ze względów 

na szkody górnicze i ograniczenia prędkości omijały Wałbrzych. Stacja posiadała pięć 

torów: pierwszy do postoju pociągu, drugi tor przelotowy, trzeci podjazdowy na peron, 

czwarty i piąty do obsługi magazynu oraz podjazdu do rampy wyładunkowej. 
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Zapytani o ocenę ogólnego stanu komunikacji zbiorowej w Szczawnie-Zdroju, 

mieszkańcy miasta opowiedzieli się w sposób jednoznaczny, że komunikacja działa 

dobrze (57% ankietowanych). Aż 34% mieszkańców Szczawna-Zdroju jest 

niezadowolonych ze sposobu, w jaki działa komunikacja w ich mieście, a 8% 

zapytanych nie miało na ten temat zdania. 

 

Jak oceniasz działanie komunikacji zbiorowej w Szczawnie-Zdrój? 
 

Dobrze 57% 57 osób 
Źle 34% 34 osób 
Nie mam zdania 9% 9 osób 

 

W bardzo jednoznacznym tonie mieszkańcy Szczawna-Zdroju wypowiedzieli się na 

temat przywrócenia w miejscowości połączenia kolejowego. Dostępu do kolei chce 

82% ankietowanych, 14% nie widzi potrzeby przywracania połączenia. 

 

 

Czy  uważasz, że Szczawno-Zdrój powinno mieć przywrócony dostęp do linii 
kolejowej 

 
Tak 82% 82 osoby 
Nie 14% 14 osób 
Nie mam zdania 6% 6 osób 

 

(Badanie przeprowadzono na grupie 100 osób, które zadeklarowały, że na co dzień są 

mieszkańcami Szczawna-Zdroju.) 
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STARE BOGACZOWICE 

 

Gmina Stare Bogaczowice, ze względu na rozległy teren i górzyste położenie stanowi 

wyzwanie dla prawidłowego skomunikowania. Na terenie gminy znajduje się 11 

miejscowości. Nie wszystkie zostały skomunikowane. 

Strategia Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2012-2020 w temacie 

infrastruktury komunikacyjnej zawiera następujące zapisy: 

 

Do celów strategicznych Strategia zalicza poprawę jakości infrastruktury 

komunikacyjnej oraz wspieranie działań z zakresu remontu dróg i mostów. 

Natomiast jako cele operacyjne Strategia wskazuje na zwiększenie 

dostępności komunikacyjnej gminy, przebudowę i modernizację dróg i 

oświetlenia oraz budowę chodników przy drogach powiatowych i 

wojewódzkich. 

 

Na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania 

Gminie Wałbrzych zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, 

od 1 maja 2018 roku - początkowo do Strugi i Starych Bogaczowic, a w późniejszym 

czasie również do Nowych Bogaczowic i Gostkowa, kursuje autobus wałbrzyskiej 

komunikacji miejskiej. Są to dwa kursy w dni robocze oraz trzy w soboty, niedziele i 

święta. Warto zaznaczyć, iż w dni robocze nie ma żadnego kursu wieczornego. 

Na terenie gminy, na przybliżonej trasie (obejmującej te same miejscowości, co 

wałbrzyska komunikacja miejska) działa również prywatny przewoźnik, który oferuje 

5 kursów w dni robocze + dwa kolejne w dni nauki szkolnej. 

Gmina wiejska położona w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim. 

Sąsiaduje z omawianymi w raporcie Wałbrzychem, Świebodzicami i Szczawnem-

Zdrój. Znajduje się w zachodniej części Aglomeracji. 

W skład gminy wchodzą wsie: Cisów, Cieszów, Chwaliszów, Gostków, Jabłów, 

Lubomin, Nowe Bogaczowice, Podgórna, Stare Bogaczowice, Struga, Wrony. 

Gmina zamieszkiwana przez ok. 4,3 tys. mieszkańców. 

Na terenie gminy znajdują się zabytki – m.in. zamek Cisy, dawny klasztor 

cystersów z końca XVII w., wiatrak holenderski w Gostkowie. 

Przez gminę przebiegają dwie drogi wojewódzkie – nr 375 relacji Wałbrzych 

Sobięcin – Dobromierz, oraz nr 376 relacji Wałbrzych Szczawienko – Jabłów. 
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Ciekawym rozwiązaniem są kursy „bezpłatnego przewozu regularnego specjalnego 

na terenie Gminy Stare Bogaczowice”, które łączą miejscowości Stare Bogaczowice, 

Chwaliszów i Cieszów z miastem Świebodzice. Według informacji zawartej na 

oficjalnej stronie gminy, do korzystania z bezpłatnego regularnego transportu 

specjalnego uprawnieni są tylko mieszkańcy, którzy posiadają Kartę Mieszkańca – 

oznacza to, że - przykładowo – mieszkaniec Świebodzic nie ma możliwości 

skorzystania z jedynego funkcjonującego przewozu łączącego gminy Świebodzice i 

Stare Bogaczowice. 

Do listopada br. były to trzy kursy dziennie w kierunku Świebodzic oraz cztery w 

kierunku Starych Bogaczowic, z ostatnim docierającym do dalej położonych 

miejscowości w gminie – Gostkowa i Nowych Bogaczowic. Obecnie jest to jeden kurs 

dziennie w każdą stronę, który obejmuje dwie wspomniane wyżej miejscowości, ale 

już z pominięciem Cieszowa. 
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REKOMENDACJE 

 

Znaczenie rozwoju transportu publicznego w aglomeracjach wzrasta od wielu lat.  

W szczególności dużą rolę w promocji i zachęcaniu do rozwoju transportu 

publicznego odgrywa Unia Europejska, która poprzez ustanawiane prawo wpływa na 

krajowe, regionalne i lokalne systemy transportu publicznego. 

Unijne prawodawstwo i dostępność środków finansowych kładzie szczególny nacisk 

na te działania, które sprzyjają poprawie dostępności transportowej wewnątrz 

zdefiniowanych obszarów funkcjonalnych, takich jak Aglomeracja Wałbrzyska, co 

może mieć także duże znaczenie przy rozszerzaniu zasięgu potencjalnego rynku 

pracy. 

Celem raportu jest ewaluacja działań zmierzających do zapewnienia efektywnych 

przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze 

aglomeracji, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju transportu. Opierają 

się one na podniesieniu znaczenia mobilności ludności dla rozwoju społeczno – 

gospodarczego, przy uniknięciu negatywnych skutków niekontrolowanego rozwoju 

transportu indywidualnego. 

W związku z powyższym, opracowano zestaw rekomendacji dla przedstawionych w 

opracowaniu gmin. 
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Zestaw rekomendacji 
Gmina Rekomendacja 
Wałbrzych Rozbudowa sieci przystanków 

autobusowych 
Rozpoczęcie prac zmierzających do 
budowy dworca autobusowego, 
będącego podkreśleniem rangi 
Wałbrzycha w zakresie kształtowania 
regionalnej polityki transportowej 

Rozszerzenie porozumień 
międzygminnych o kolejne gminy objęte 
zasięgiem komunikacji miejskiej 

Świebodzice Zwiększenie liczby linii autobusowych 
Przywrócenie znaczenia centrum 
przesiadkowego 
Aktywne poszukiwanie przewoźników w 
celu zwiększenia kursów 
międzygminnych obsługiwanych ze  
Świebodzic 
Skomunikowanie kursów komunikacji 
miejskiej z rozkładem pociągów 
Dopasowanie rozkładu jazdy do godzin 
pracy zakładów działających na terenie 
Świebodzic 
Elektryfikacja gminnego lądowiska 
Utworzenie drogi dla pieszych, która 
umożliwi dojście do lądowiska 

Szczawno-Zdrój Budowa centrum obsługi podróżnych 
Prace na rzecz przywrócenia linii 
kolejowej nr 291 

Stare Bogaczowice Skomunikowanie miejscowości na 
terenie gminy znajdujących się poza 
trasami obecnych linii autobusowych 
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W ramach stymulowania rozwoju komunikacji miejskiej na terenie całej Aglomeracji 

Wałbrzyskiej podejmowane powinny być także działania zmierzające do tego, by 

podróżowanie komunikacją autobusową czy koleją pomiędzy poszczególnymi 

gminami było nie tylko opłacalne, ale przede wszystkim dostępne. 

Wobec tego gminy powinny wspólnie zająć się: 

• Rozszerzeniem sieci komunikacji aglomeracyjnej; 

• Wprowadzeniem jednego biletu na różne środki transportu zbiorowego; 

• Zwiększeniem dostępności infrastruktury komunikacyjnej; 

• Poprawą skomunikowania połączeń; 

• Poprawą systemu dystrybucji informacji na temat dostępnych połączeń; 

• Dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 

• Poprawie czasów przejazdu. 
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