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Kolej a turysta na Dolnym Śląsku

Dolny Śląsk jako kraina geografi czna 
jest poprzecinany liniami kolejowy-
mi o rożnej atrakcyjności dla osoby 
chcącej zwiedzać ten region. Kolej 
może być traktowana tylko jako śro-
dek transportu albo jako element 
atrakcyjności wizualnej w terenie. Po-
przednio analizowano atrakcyjność 
linii kolejowych na Dolnym Śląsku 
a także zidentyfi kowano ówczesne 
atrakcje dla miłośników kolei [8][16].
 Obecny stan dostępu dla turysty 
do atrakcji na Dolnym Śląsku dzięki 
kolei można określić mianem nie-
wystarczający. Główne nastawienie 
zamawiającego, Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskie-
go, na przewozy pasażerskie u prze-
woźników kolejowych na Dolnym 
Śląsku to połączenia komunikacyjne 
z naciskiem na dni robocze. Stąd w 
dni wolne, kiedy to częściej turysta 
rusza z domu aby zwiedzić Dolny 
Śląsk, oferta przejazdów kolejowych 
jest niewystarczająca. Nie chodzi tu o 

częstość połączeń, ale o skomuniko-
wanie przesiadek. 

Problemy koordynacji przesiadek 
dla pasażerów na kolei

Temat koordynacji przesiadek pasa-
żerów jest znany od chwili pierwsze-
go użycia transportu kolejowego do 
przewozu ludzi w 1830r. Analiza kilku 
publikacji z XIX i XX wieku [1], [3], [9], 
[15], [17], wskazuje, że głównymi pro-
blemami koordynacji przesiadek pa-
sażerów są:
a) rozmieszczenie peronów dla lep-

szej komunikacji dla pasażerów, 
którzy zmieniają pociąg, by poje-
chać w innym kierunku:

- na tej samej kategorii linii kolejo-
wej

- z głównej linii kolejowej do niższą 
kategorię linii kolejowej

b) rozmieszczenie peronów na sta-
cji kolei i współpraca w przewo-
zie pasażerów :

- do tramwajów i autobusów w 
miastach,

- dla autobusów i taksówek, a 
wcześniej dla wozów konnych 
– fi akrzy.  Bardzo dobry przykład 
jest tutaj miasto Mieroszów na 
Dolnym Śląsku. Tutaj widać że 
kilka wozów konnych czeka na 
pasażerów z pociągu z Wrocławia 
[10]. 

c) odstęp czasowy pomiędzy od-
jazdami pociągów w celu za-
pewnienia czasu na przesiadkę 
dla pasażerów, którzy jest silnie 
związany z znajomością struktury 
stacji kolei i jest niewystarczający 
dla przesiadki pasażerów.

Przykład Dolnego Śląska pokazuje, że 
jeśli nawet struktura stacji kolejowej 
jest dobra to głównymi problemami 
dla pasażerów były:
a) zły odstęp czasowy pomiędzy 

odjazdami pociągów w celu za-
pewnienia czasu na przesiadkę 
dla pasażerów, jeżeli przybywają-
cy pociąg jest opóźniony,

b)  brak szacunku dla pasażerów 
przez zarząd przewoźnika kole-
jowego praw pasażerów dla ko-
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ordynacji przesiadek pasażerów 
pomiędzy rożnymi kategoriami 
linii kolejowych, pociąg skomuni-
kowany odjeżdża ze stacji stację 
przed przybyciem opóźnionego 
pociągu linii kolejowej wyższej 
kategorii 

c) złe planowanie rozkładu jazdy dla 
przesiadek pasażerów. Podaję tu 
zły przykład koordynacji rozkładu 
jazdy z Dolnego Śląska obowią-
zujący od czerwca 2015 do grud-
nia 2015 na między kierunkami 
Wrocław Główny – Wałbrzych 
Główny a kierunkiem Wałbrzych 
Główny- Kłodzko Główne [13]. 

W dni wolne były cztery polaczenia 
pociągami między Wałbrzychem 
Głównym a Kłodzko Główne. Tylko 
trzy odstępy czasowe pomiędzy od-
jazdami pociągów zostały skoordy-
nowane z przybywającymi pociąga-
mi z Wrocławia Głównego. Wówczas 
całkowity czas podróży, np. do stacji 
Bartnica wynosił ok 2:20. Były to po-
ciągi: R 79601 Kamieńczyk o 09:06 
z Wrocławia Głównego, o 10:34 na 
stacji Wałbrzych Główny, o 10:38 był 
odjazd skomunikowanego KD 69392, 
w Bartnicy o 11:04; KD 69875 o 14:58 
z Wrocławia Głównego, o 16:27 na 
stacji Wałbrzych Główny, o 16:39 był 
odjazd skomunikowanego KD 69396, 
w Bartnicy o 17:05 i KD 69879 o 17:05 
z Wrocławia Głównego, o 18:40 na 
stacji Wałbrzych Główny, o 18:57 był 
odjazd skomunikowanego KD 66084, 
w Bartnicy o 19:23. 
 Kuriozalnym był kurs pierwszego 
pociągu osobowego w dni wolne 
KD 69390 do Kłodzka. Do Kłodzka 
Głównego wyjeżdżał ze stacji Wał-
brzych Główny o 6:48. Pierwszy po-
ciąg z Wrocławia Głównego, ekspres 
TLK 26222, przyjeżdżał na stację Wał-
brzych Główny o 7:05, a pociąg pasa-
żerski KD 69865 był o 7:42 albo 8:00. 
Aby wsiąść do pociągu osobowego 
KD 69390 trzeba było wyjechać po-
ciągiem osobowym KD 69885 z Wro-
cławia Głównego o 23:09 dnia po-
przedniego. W rezultacie całkowity 
czas podróży z Wrocławia w dni wol-
ne do stacji Bartnica wynosił 8 go-
dzin i 6 minut [13]. Wielu pasażerów 

mówiło, że to było "efektem motyla” 
przebudowy mostu kolejowego we 
Wrocławiu nad ulicą Grabiszyńską. 
Tym samym turysta tracił ok. 6 go-
dzin na oczekiwanie na połączenie 
na peronie dworca Wałbrzych Głów-
ny, bo budynek dworca od 2015 jest 
zamknięty. 
 Jako punkt odniesienia warto spoj-
rzeć jak w innych regionach Polski 
promuje się turystykę kolejową jak 
np. wycieczki z przewodnikiem i ko-
leją w Beskidy [6] oraz Pociągiem w 
Łódzkie, czyli bezpłatne zwiedzanie 
Województwa Łódzkiego [12]. 
 Chęć promocji walorów Dolnego 
Śląska skłania do zaproponowania 
całorocznej oferty dla turystyki kole-
jowej w postaci kalendarza imprez. 

Propozycja całorocznego kalendarza ko-
lejowej oferty turystycznej na Dolnym 
Śląsku 

Podstawa prawną do organizowania 
i dotacji promocyjnych przejazdów 
kolejowych jest Art.11.1.Ustawy o 
samorządzie terytorialnym [19] w 
brzmieniu:
1. Samorząd województwa określa 

strategię rozwoju województwa, 
uwzględniającą w szczególności 
następujące cele: 

1) pielęgnowanie polskości oraz roz-
wój i kształtowanie świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kul-
turowej mieszkańców, a także 
pielęgnowanie i rozwijanie tożsa-
mości lokalnej

oraz Art.11.2 . w brzmieniu: 
2. Samorząd województwa prowadzi 

politykę rozwoju województwa, 
na którą składa się: 

8) promocja walorów i możliwości 
rozwojowych województwa

Jako początek kalendarza proponu-
je się przyjąć majowe dni wolne, 
które pozwalają na zrealizowanie 
kilku ofert w krótkim czasie. 

 
 1-3 maja, Majówka . W te trzy 
dni kiedy zazwyczaj wiele osób bie-
rze wolne można wykorzystać do 
promocji Dolnego Śląska z użyciem 
kolei. Można to połączyć z promocją 
Festiwalu Kwiatów i Sztuki na zamku 
Książ w Wałbrzychu [2] lub z dniami 
Bystrzycy Kłodzkiej. 
 Zasadne byłoby aby włączyć do 
promocji tej imprezy przewozy ko-
lejowe do stacji Wałbrzych Szcza-
wienko oraz wsparcie w postaci 
autobusów podstawionych przez 
Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzyma-
nia Miasta w Wałbrzychu (dalej jako 
ZDKiUM Wałbrzych) [22] . Autobusy 
byłyby podstawione na plac przy sta-
cji Wałbrzych Szczawienko i po przy-
jęciu pasażerów jechałby do Zamku 
Książ i z powrotem. Biletem wstępu 
dla pasażerów kolei byłby kupiony i 
skasowany bilet do stacji Wałbrzych 
Szczawienko. Podobnie podróż po-
wrotna z Zamku Książ do stacji Wał-
brzych Szczawienko odbywałaby 
się na podstawie wykupionego bi-
letu kolejowego ze stacji Wałbrzych 
Szczawienko lub biletu ZDKiUM Wał-
brzych. 
 Wtedy też można by zorganizować 
przejazd pociągu turystycznego pod 
nazwą Dolnośląski Okularnik (Rys. 1). , 
częściowo dotowanego przez samo-
rząd Województwa Dolnośląskiego 
.Trasa wiodłaby zelektryfi kowanymi 
liniami w obrębie Legnicy i Wrocła-
wia. Warunkiem wejścia na pokład 
pociągu byłoby, poza biletem, posia-
danie okularów na nosie, korekcyj-

 

1. Trasa Dolnośląskiego Okularnika
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nych, przeciwsłonecznych lub każ-
dych innych :-). Wskazane byłoby aby 
zastosować tabor w postaci niezbyt 
przebudowanego EZT typu EN57, 
który ma, w przeciwieństwie do now-
szych składów, otwierane okna a nie 
uchylane lufciki (Rys. 2). Pozwoliłoby 
to na wykonywanie zdjęć w czasie 
jazdy pociągu bez refl eksów świetl-
nych na szybie (Rys. 3) (Rys. 4). 
 Zastosowanie EZT dla trasy Dol-
nośląski Okularnik wynika z tego, że 
obwodnica towarowa Legnicy jest 
zelektryfi kowana, podobnie jak Wro-
cławia. Zastosowanie EZT ma na celu 
obniżenie kosztów wynajmu taboru i 
skrócenie czasu zmiany czoła pociągu 
w Miłkowicach, Jelczu Laskowicach i 
w Smolcu . Nie ma tam konieczno-
ści zamawiania toru dodatkowego i 
czasu do oblotu klasycznego składu 
przez lokomotywę.
 W przypadku Bystrzycy Kłodzkiej 
wystarczy aby zaoferować zwiedza-
nie z przewodnikiem dla osób z ku-
pionym i skasowanym biletem do tej 
stacji. 
Inną atrakcją mógłby być przejazd z 
lokomotywą parową do Sobótki Za-
chodniej lub wzdłuż doliny rzeki Bóbr 
z Jeleniej Góry do Zebrzydowej .
 18 maja, Noc Muzeów. W tym 
dniu Muzeum Techniki - Jaworzynie 
Śląskiej podobnie jak w poprzed-
nich latach winno być dostępne 
bezpłatnie, a tylko wybrane imprezy, 
przejazd lokomotywą mogą być od-
palane ale po obniżonej o ¾ cenie. 
Obsługę komunikacyjną winny za-

pewnić pociągi rozkładowe na linii 
274 oraz dodatkowy o 24:00 z Wał-
brzycha Głównego. 
 1 czerwca, Dni Techniki Kolejo-
wej i Dzień Dziecka. Można to połą-
czyć z dwoma wydarzeniami: Dniami 
Kłodzka i Mistrzostwami Polski w Płu-
kaniu Złota w Złotoryi . Oba te wyda-
rzenia promują regiony i warte było-
by aby kolej dołączyła się do tego. W 
przypadku Kłodzka wystarczy aby za-
oferować zwiedzanie Kłodzka z prze-
wodnikiem dla osób z kupionym i 
skasowanym biletem do stacji Kłodz-
ko, Główne lub Miasto. W przypadku 
Złotoryi niezbędny jest przejazd EZT 
częściowo dotowanego przez samo-
rząd Województwa Dolnośląskiego .
Ponadto dla najmłodszych dzieci, do 
klasy 6 szkoły podstawowej warto za-
proponować bezpłatny przejazd do 
stacji Krośnice na Krośnicką Kolejkę 
Wąskotorową . Tu wymagana byłaby 

wcześniejsza rejestracja i rezerwacja 
miejsc dla osób z dziećmi. Pociąg 
jechałby docelowo do stacji Milicz. 
Pozostałym osobom można by za-
proponować spacer wśród Stawów 
Milickich do stacji Krośnice lub w 
pętli do stacji w Miliczu. Ten przejazd 
wymagałby 2 składów EZT. Jeden tyl-
ko dla dzieci z opiekunami drugi dla 
pozostałych osób. 
 W miesiącach czerwiec, lipiec, 
sierpień każdego roku można by 
organizować odpłatne przejazdy 
pociągami turystycznymi na zama-
wianych trasach, jak np. Dolnośląskie 
Zakamarki lub na proponowanych 
jak w [7]. 
 W lipcu warto połączyć Lwówec-
kie Lato Agatowe z przejazdem po-
ciągu turystycznego złożonego z kla-
sycznych wagonów o lokomotywy 
spalinowej częściowo dotowanego 
przez samorząd Województwa Dol-

2. Nowy i stary EZT na Dworcu Głównym we Wrocławiu. Widać istotną 
różnicę w budowie okien

3. Ruprechtický Špičák widziany z otwartego okna pociągu na linii 286 
Wałbrzych-Kłodzko

4. Ruprechtický Špičák widziany przez szybę okienną z re* eksem świetlnym
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nośląskiego wzdłuż doliny rzeki Bóbr 
z Jeleniej Góry do Zebrzydowej oraz 
dodatkowymi pociągami do obsługi 
podróżnych .
 W sierpniu warto połączyć Dniami 
Twierdzy Kłodzkiej z przejazdem po-
ciągu turystycznego wzdłuż linii 286 
na trasie Kłodzko Główne Wałbrzych 
Główny złożonego z klasycznych 
wagonów o lokomotywy spalinowej 
częściowo dotowanego przez samo-
rząd Województwa Dolnośląskiego .
 16-22 września, Dni transportu 
publicznego. Można połączyć te dni 
z przejazdem pociągu na trasie Wał-
brzych Główny - Kłodzko Główne 
złożonego z klasycznych wagonów 
o lokomotywy spalinowej częściowo 
dotowanego przez samorząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego . 
 25 listopada Dzień Kolejarza, 
prezentacja taboru kolejowego na 
wybranej stacji kolejowej oraz ob-
niżone ceny na bilety do Muzeum 
Techniki w Jaworzynie Śląskiej. 
 W miesiącach zimowych, czyli w 
listopadzie, grudniu, styczniu, lutym i 
marcu, a także kwietniu, jak pozwoli 
na to stan śniegu na stokach i szla-
kach narciarskich winien obowiązy-
wać Kolejowy Skipass ZDolnego 
Śląska obejmujący ośrodki narciar-
skie i sąsiadujące z nimi stacje kolejo-
we. 
 Warto tu skorzystać ze wzorca z 
Województwa Śląskiego jaki zasto-
sowano od 15 grudnia 2012r (Rys. 5). 
Obejmował on prawo kupna w tej 
samej kasie lub na pokładzie pociągu 
biletu na pociąg, karnetu narciarskie-
go i skorzystanie z darmowego auto-
busu, który przewoził narciarzy pod 
stok w wybranych ośrodkach [5]. 
 Na Dolnym Śląsku też jest kilka 
ośrodków narciarskich [14]:
• Bielawa – Krasnal , w odległości 

po drodze 6,6km od czynnej sta-

cji Dzierżoniów, 1,1 km o stacji 
Bielawa, 

• Bielice - Art-Ski, w odległości po 
drodze 42 km od czynnej stacji 
Kłodzko Miasto, 13,4 km o stacji 
Stronie Śląskie,

• Czarnów, w odległości po drodze 
21 km od czynnej stacji Marci-
szów, 10,7 km o stacji Kamienna 
Góra, 

• Dziwiszów, w odległości po dro-
dze 10,1 km od czynnej stacji Je-
lenia Góra, dojeżdża tu autobus 
miejski linii 10 

• Jedlina Zdrój- Karolinka, w od-
ległości po drodze 10,1 km od 
czynnej stacji Jedlina Górna,

• Karpacz, w odległości po drodze 
22 km od czynnej stacji Jelenia 
Góra, 4,5 km o stacji Karpacz,

• Kudowa Zdrój - Pod Świnim 
Grzbietem, w odległości po dro-
dze, 1,5 km od czynnej stacji Ku-
dowa Zdrój 

• Lądek Zdrój – Trojak, w odległo-
ści po drodze 25,7 km od czynnej 
stacji Kłodzko Miasto, 3,5 km o 
stacji Lądek Zdrój,

• Lubawka- Święta Góra, w od-
ległości po drodze 18,4 km od 
czynnej stacji Sędzisław, 3,3 km o 
stacji Lubawka wykorzystywanej 
tylko w sezonie letnim,

• Miedzygórze - Diament, w odle-
głości po drodze 11 km od czyn-
nej stacji Domaszków. 

• Miedzygórze - U Bolka, w od-
ległości po drodze 10,1 km od 
czynnej stacji Domaszków.

• Nowa Morawa, w odległości po 
drodze 36,2 km od czynnej stacji 
Kłodzko Miasto, 7,5 km o stacji 
Stronie Śląskie,

• Potoczek -Wielka Sowa, w od-
ległości po drodze 13,4 km od 
czynnej stacji Dzierżoniów, 14,1 
km o stacji Bielawa,

• Rudawa, Góry Bystrzyckie – Doli-
na Orlicy, w odległości po drodze 
15 km od czynnej stacji Bystrzyca 
Kłodzka, lub 10,6 km od czynnej 
stacji Długopole Zdrój, 

• Rybnica Leśna –Andrzejówka - 
Gwarek, w odległości po drodze 
8,4 km od czynnej stacji Wał-
brzych Główny, dojeżdża tu auto-
bus miejski linii 12,

• Rzeczka, w odległości po drodze 
6.9 km od czynnej stacji Bartnica,

• Sienna - Czarna Góra, w odległo-
ści po drodze 16,8 km od czynnej 
stacji Bystrzyca Kłodzka, 7,1 km o 
stacji Stronie Śląskie,

• Sobótka, w odległości po drodze 
13,7 km od czynnej stacji Miet-
ków, 1,8 km o stacji Sobótka,

• Spalona, w odległości po drodze 
12,7 km od czynnej stacji Bystrzy-
ca Kłodzka,

• Szklarska Poręba Jakuszyce , w 
odległości po drodze 0,1 km od 
czynnej stacji Szklarska Poręba 
Jakuszyce, 

• Szklarska Poręba –Szrenica, w 
odległości po drodze 3,3 km od 
czynnej stacji Szklarska Poręba 
Górna, 

• Świeradów-Zdrój, w odległości 
po drodze 18,2 km od czynnej 
stacji Gryfów Śląski, lub w od-
ległości po drodze 21,2 km od 
czynnej stacji Szklarska Poręba 
Górna, 2,3 km od stacji Świera-
dów-Zdrój

• Zieleniec, w odległości po drodze 
12,7 km od czynnej stacji Duszni-
ki Zdrój. 

W pierwszym etapie proponuje się 
wykorzystać podobną ofertę jak na 
Kolejach Śląskich, idei skipass, na ist-
niejących połączeniach kolejowych 
relacji (Rys. 6): Wrocław-Wałbrzych, 
Szklarska Poręba, Kudowa Zdrój, 
Międzylesie, Wałbrzych—Kłodzko i 
Jaworzyna Śląska- Kamieniec Ząbko-
wicki, gdzie są regularne połączenia 
kolejowe, oraz Wrocław-Lubawka, 
która jest wykorzystywana tylko w 
sezonie letnim. 
 Paradoksalne jest to że, trzy inne 
duże ośrodki narciarskie Karpacz, 
Świeradów Zdrój i Stronie Śląskie 
nie mają połączenia kolejowego. Po-

 

5. Reklama ofery „Kolej na Beskidy” Kolei Śląskich [5]
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woduje to lokalne zatory komunika-
cyjne na drogach kołowych. Gdyby 
doszło do zapowiadanego przejęcia 
i rewitalizacji linii kolejowych [4] Je-
lenia Góra- Karpacz, Gryfów Śląski – 
Świeradów Zdrój i Kłodzko-Stronie 
Śląskie to właśnie obsługa narciarzy 
mogłaby zapewnić przewoźnikowi 
kolejowymi dobry dochód w sezonie 
zimowym. 

Propozycja integracji obsługi ruchu 
turystycznego przewozami kolejowymi 
i komunikacją zbiorową w Aglomeracji 
Wałbrzyskiej

Aglomeracja Wałbrzyska została 
powołana w 2011r. przez 22 gminy 
celem wspólnego rozwiązywania 
problemów oraz poszukiwanie zin-
tegrowanych metod i narzędzi roz-
woju, szczególnie w dziedzinach: 
komunikacji i transportu, środowiska, 
turystyki, edukacji, polityki społecz-
nej oraz infrastruktury (Rys. 7) [18].
 System obsługi komunikacyjnej 
do ośrodków turystycznych opiera 

się na autobusach miejskich ZDKiUM 
Wałbrzych linii 2,5,12 i 15 oraz auto-
busów przewoźników prywatnych 
[22]. W obecnym układzie lokalizacji 
węzłów przesiadkowych jaki są
- stacja kolejowa Wałbrzych Miasto,
- stacja kolejowa Wałbrzych Główny,
- plac Grunwaldzki, 
widać, że obsługa komunikacyjna 
miejscowości turystycznych jakimi 
są:
Boguszów Gorce, Lubiechów, 
Szczawno Zdrój i Zamek Książ jest 
możliwa z wykorzystaniem autobu-
sów miejskich linii 2 i 8. 
 Dotarcie do pozostałych miejsco-
wości turystycznych jakimi są: Walim, 
Jedlina Zdrój, Głuszyca, Sokołowsko, 
Mieroszów i Andrzejówka jest utrud-
niona. 
 Wynika to z niekorzystnego prze-
biegu tras autobusów linii 5,12 i 15. 
 Linia 5, która obsługuje Walim, Je-
dlina Zdrój, Głuszyca nie jest związa-
na z żadnym dworcem kolejowym. 
Jej trasa wiedzie przez ul Piłsudskiego 
na Plac Grunwaldzki. Zasadnym jest 
aby, jadąc z Placu Grunwaldzkiego i 

 

6. Mapka możliwych skipassów na Dolnym Śląsku

 

7. Mapa Aglomeracji Wałbrzyskiej [18]

8. Widok zza tablicy przystankowej ul. Parkowa 
- Armii Krajowej w Wałbrzychu do Sokołowska 
i Mieroszowa  i potencjalnego przystanku do 

Jedliny Zdroju i Walimia, po drugiej stronie ulicy
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wracając doń, autobus tej linii robił 
pętlę tak aby przejechać obok przy-
stanku ul. Parkowa - Armii Krajowej, 
Numer przystanku: 1089 (Rys. 8).
 Dzięki czemu turysta mógłby ko-
rzystać z niego także spoza Wałbrzy-
cha. Kursy jakie wykonywał autobus 
linii 5 na ul Piłsudskiego mogą być 
zrównoważone kursami autobusu li-
nii 15. 
 Linia 12 obsługuje Andrzejówkę. 
Dziwnym jest to, że 4 na 5 kursów, 
które jeszcze zostały po ostatniej 
likwidacji w dni robocze [11] koń-
czą kurs na ul Chrobrego, choć linia 
ta ma kurs na osiedle Szczawienko 
obok dworca kolejowego Wałbrzych 
Miasto, przystanek Armii Krajowej - 
Dworzec Miasto, Numer przystanku: 
1093, (Rys. 6) Tylko jeden kurs jedzie 
całą tą trasą. Zasadnym jest aby każ-
dy kurs do Andrzejówki jechał całą 

trasą obok dworca kolejowego Wał-
brzych Miasto. Jeszcze ważniejszy 
jest wybór godzin kursów do An-
drzejówki. Z uwagi na rozkład jazdy 
pociągów oraz przebudowę dworca 
kolejowego Wałbrzych Miasto kiedy 
zlikwidowano możliwość bezpośred-
niego wejścia na peron 2 z ul. Żerom-
skiego zasadnym jest aby kursy do 
Andrzejówki były tymi o godz. X.57 
na przystanku na ul. Armii Krajowej - 
Dworzec Miasto, Numer przystanku: 
1911. Ponadto każdy kurs z Andrze-
jówki winien wjeżdżać bezpośrednio 
pod dworzec Wałbrzych Główny na 
ul Gdyńskiej do przystanku Dworzec 
Wałbrzych Główny, Numer przystan-
ku: 9509 (Rys. 9).
 Linia 15 obsługuje Sokołowsko 
i Mieroszów na kierunku Golińsk – 
granica. Wszystkie kursy z Golińska i 
do Golińska zaczynają i kończą jazdę 

na przystanku przy ul. Konopnickiej- 
końcowy, Numer przystanku: 8427. 
Paradoksalne jest to że linia ta ma 
kursy przez tzw. Beethovena i Nowe 
Miasto przez przystanek Parkowa - 
Armii Krajowej, Numer przystanku: 
1698, położonego bezpośrednio 
obok dworca kolejowego Wałbrzych 
Miasto. Wystarczyłoby aby połączyć 
te trasy i przyjąć, że kursy do Goliń-
ska będą o o godz. X.41. na przystan-
ku Parkowa - Armii Krajowej Numer 
przystanku: 1698 (Rys. 9) wg. relacji 
GLINIK NOWY, przez Nowe Miasto, 
Wysockiego - Plac Grunwaldzki - Mie-
roszowska -Glinik Nowy, lub innego 
dopasowany do przyjazdów pocią-
gów z kierunku Wrocławia. 
Władze miasta Wałbrzycha i jego 
aglomeracji winy wiedzieć że tury-
stami, którzy przyjeżdżają koleją są 
nie tylko ludzi młodzi, ale przede 

9. Widok tablicy przystankowej ul. Armii Krajowej - Dworzec Miasto w 
Wałbrzychu potencjalnego przystanku do Andrzejówki

10. Tablica rozkładu jazdy na przystanku przy ul. Niepodległości w kierunku 
Andrzejówki pod dworcem Wałbrzych Główny

11. Widok w kierunku schroniska Andrzejówka  z przystanku Rybnica Leśna 
Andrzejówka

12. Widok miejsca na tablicę informacyjną dla turystów na dworcu kolejo-
wym Wałbrzych Miasto. Oprac własne
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wszystkim emeryci i renciści, którzy 
„dreptają kilometrówki” na okolicz-
nych trasach turystycznych [20][21].
 Czas odjazdu autobusu do miej-
scowości turystycznej winien być tak 
dobrany aby uwzględnić ewentualne 
opóźnienie oraz spokojne przejście 
do przystanku. Jako przykład wska-
zać u można rozkład jazdy z 2015 
roku. Pociąg przyjeżdżał na dworzec 
Wałbrzych Główny o godzinie 8:21, 
a autobus linii 12 był na przystanku 
Niepodległości – Szkolna, Numer 
przystanku: 1008, miał odjazd pod 
dworcem o godz. 8:26. (Rys. 10) Gdy-
by pociąg się nie spóźniał o 1 minutę 
wiele osób by do niego nie wsiadło 
i nie pojechało do Andrzejówki (Rys. 
11). Zatem czas odjazdu autobusu 
winien być co najmniej 30 minut po 
planowanym przyjeździe pociągu. 
 Literatura przedmiotu komunikacji 
i transportu kładzie nacisk na skróce-
nie czasu przesiadek, ale to ma sens 
przy regularnych i częstych połącze-
niach np. w komunikacji miejskiej. 
Przy połączeniach jednostkowych, 
2,3,4 w ciągu doby, ważniejsze jest za-
pewnienie pasażerowi przysłowiowe 
"złapanie kursu". Przy połączeniach 
rzadkich dłuższy czas oczekiwania na 
kurs jest mniejszą stratą niż całkowita 
utrata skomunikowania. 
 Władze miasta Wałbrzycha mogło-
by porozumieć się z zarządcą dworca 
kolejowego Wałbrzych Miasto celem 
dodania tablicy informacyjnej od 
możliwych kierunkach połączeń do 
ośrodków turystycznych oraz położe-
nia przystanków linii autobusowych 
do nich wraz z aktualną informacja o 
odjazdach. 
 Zasadnym jest wykorzystanie wol-
nego miejsca nad tablicami o kole-
jowych rozkładach jazdy na dworcu 
Wałbrzych Miasto (Rys. 12) celem 
powieszenia propozycji planszy in-
formacyjnej o lokalizacji przystanków 
autobusowych do miejscowości tu-
rystycznych wokół dworca (Rys. 13). 
Obok niej winien wisieć monitor wy-
świetlający aktualne odjazdy autobu-
sów ze wskazanych przystanków. 

Podsumowanie

Przedstawiony materiał wskazuje po-
tencjalne rozwiązania integracji kole-
jowej oferty turystycznej na Dolnym 
Śląsku. Wskazano na możliwości ob-
sługi komunikacyjnej koleją dla środ-
ków narciarskich, oraz zaproponowa-
no całoroczny kalendarz kolejowej 
oferty turystycznej na Dolnym Śląsku. 
Wskazano na możliwe rozwiązania 
integracji przewozów kolejowych i 
autobusów miejskich dla obsługi tu-
rystów w regionie Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Zasadne jest poszerzenie i 
pogłębienie tej oferty dla całego Dol-
nego Śląska.  
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