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Streszczenie:  

Według najnowszego sondażu IBRIS z 2017 r. w Polsce na nartach jeździ ok. 4 mln 

osób. Dzięki takiej popularności narciarstwa wiele miejscowości turystycznych 

przechodzi największą fazę rozwoju, jednak duży napływ narciarzy rodzi wiele 

problemów – przede wszystkim komunikacyjnych. Jedną z takich miejscowości jest 

beskidzki Szczyrk. 

Według pomiarów ruchu drogowego do Szczyrku podczas ferii zimowych 

codziennie wjeżdża z zewnątrz ok. 9000 samochodów. Mieszkańców stałych jest 

zaledwie 5700. Taka liczba pojazdów powoduje poranne korki wjazdowe do miasta 

oraz wyjazdowe po południu, ponieważ w Szczyrku jest zaledwie jedna główna droga, 

która prowadzi przez całe miasto.  

W minionym sezonie narciarskim, przed którym zainwestowano 200 mln zł w rozwój 

infrastruktury narciarskiej, miasto wraz z ośrodkami narciarskimi wprowadziło 

darmowy skibus dla wszystkich odwiedzających miasto oraz mieszkańców. Jednak 

okazało się, że zastosowane środki są niewspółmierne do liczby odwiedzających 

narciarzy 

Jak poprawić komunikację w Szczyrku – mieście z praktycznie jednym korytarzem 

transportowym, którego przepustowość wydaje się być ograniczona? Okazuje się, 

że fakt położenia miasta w wąskiej dolinie może mieć także pozytywne skutki dla 

poprawy komunikacji. Zaproponowano kilka wariantów poprawy komunikacji – od 

budowy tunelu pod Skrzycznem po kolej podwieszaną nad rzeką Żylicą. Istotnym 

problemem w zakresie poprawy systemu transportu jest brak potencjalnego inwestora. 
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1. Historia transportu do zimowych miejscowości turystycznych 

Na ziemiach polskich narciarstwo jako forma turystyki i rekreacji zaczęło się rozwijać 

w dwudziestoleciu międzywojennym, choć trend ten zapoczątkowało Zakopane pod 

koniec XIX wieku. Wtedy to Tytus Chałubiński rozsławił klimat zakopiański jako idealny 

dla chorych na gruźlicę. Dzięki popularyzacji tej podtatrzańskiej miejscowości w 1899 

r. uruchomiono linię kolejową z Krakowa do Zakopanego. Spowodowało to nasilenie 

zimowego ruchu turystycznego. Zanim powstała linia kolejowa, miasto pustoszało 

wraz z nadejściem pierwszych opadów śniegu. W XX-leciu międzywojennym 

Zakopane stało się zimową stolicą Polski. W latach 30. XX wieku coraz bardziej 

popularne stawały się także inne miejscowości, jak Wisła, Zwardoń, Krynica-Zdrój 

i Sławsko (obecnie położone na terenie Ukrainy). Dzięki rosnącemu popytowi na 

podróże do powyższych miejscowości w 1932 r. uruchomiono pociąg narciarski, który 

przez 10 dni i nocy woził narciarzy od Jaremcza u podnóża Czarnohory do beskidzkiej 

Wisły. [2] Ze względu na swoje różnorodne funkcje pociąg zyskał nazwę „Narty-

Dancing-Brydż”. 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Pociąg Narciarski 

Źródło: [1] 

Powyższy przykład pokazuje jak konieczny był transport zbiorowy narciarzy 

w komfortowych warunkach, mimo że bilet nie należał do tanich. Poprzez rozwój 

infrastruktury transportu wymienione miejscowości znacznie poprawiły dostępność 

komunikacyjną, zarówno indywidualną jak i zbiorową, co dało dodatkowe impulsy do 

rozwoju ruchu turystycznego. 
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2. Transport narciarzy - problemy miast, przykłady organizacji 

W 2017 roku na zlecenie Polskich Kolei Linowych Instytut Badań Rynkowych 

i Społecznych (IBRIS) przeprowadził badania rynku w celu pozyskania informacji, ilu jest 

w Polsce narciarzy. Z przeprowadzonych badań wynika, że 29% Polaków potrafi jeździć 

na nartach, a 8% na snowboardzie [9]. Z badań wynika również, że 4 miliony osób jeździ 

czynnie na nartach, a połowa z nich głównie jeździ na nartach w Polsce. Porównując 

aktualne wyniki badań z poprzednich lat wynika, że ten sposób rekreacji wybiera coraz 

więcej Polaków. Popularność narciarstwa powoduje jest zwiększenie problemów 

komunikacyjnych w wielu miejscowościach narciarskich. Niemal wszyscy narciarze 

przyjeżdżają do stacji narciarskiej swoim własnym samochodem.  

Przykładem kurortu zimowego, w którym głównym środkiem transportu pozostaje 

samochód, mimo dostępności komunikacji zbiorowej, jest Zakopane. W 2010 r. 

tamtejszy PKS zbankrutował, co przełożyło się na chaos komunikacyjny w mieście. 

Obecnie turyści zamiennie korzystają z usług publicznych i prywatnych (w 2016 r. 

uruchomiono komunikację miejską). Niestety sama organizacja niewiele się zmieniła 

– na dworcu nadal panuje chaos, a prywatne autobusy rzadko odjeżdżają zgodnie 

z rozkładem jazdy. Zakopane jest miastem, do którego dojazd w szczytach 

komunikacyjnych i głównych terminach turystycznych jest bardzo utrudniony. Zatory 

drogowe na drogach krajowych nr 7 oraz 47 powodują nie tylko utrudnioną 

komunikację indywidualną ale i zbiorową. Jednocześnie linia kolejowa do Zakopanego 

prowadzi drogą okrężną, co przekłada się na wydłużony czas jazdy. W związku z tym 

obydwa korytarze transportowe stają się mało wydajne. Spowodowało to 

zaplanowanie i realizowanie inwestycji o nakładach finansowych rzędu kilku miliardów 

złotych [12]. Transport narciarzy na Podhalu poprawiła także Podhalańska Kolej 

Regionalna. 

Innym przypadkiem miasta, które ma problemy komunikacyjne zimą,  jest Karpacz. 

Od 2000 r. zawieszono ruch pasażerski na linii kolejowej nr 340 Mysłakowice-Karpacz, 

co pogorszyło ofertę dojazdu dla turystów. W połowie grudnia 2018 r. dzięki 

współpracy PKP Intercity z POLBUS-PKS ogłoszono, że podczas sezonu zimowego 

2018/2019 zostanie uruchomiona komunikacja autobusowa z Karpacza do Jeleniej 

Góry. Autobus jest skomunikowany z pociągiem PKP Intercity EIP 1605[10]. Przyjazd 

do Karpacza zaplanowano na 22:30 a odjazd o 3:10 – taka propozycja nie jest 

wygodna dla podróżnych. 
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Z kolei w Zieleńcu stacja narciarska Zieleniec Ski Arena zdecydowała się na 

uruchomienie odpłatnego połączenia autobusowego z Wrocławia. Narciarze 

korzystający z tej formy komunikacji mogą liczyć na realne korzyści – mogą zakupić 

karnet narciarski z obniżką 15-procentową [14].  

Stacja w Zieleńcu nie jest jedyną w Polsce, która zrealizowała połączenia 

komunikacją zbiorową dla narciarzy. Podobne rozwiązanie wdrożył ośrodek narciarski 

Kasina Ski oraz Myślenice. Tam jednak zorganizowano darmowy dojazd dla narciarzy. 

Frekwencja była na tyle wysoka, że również w sezonie 2018/2019 ośrodek w Kasinie 

Wielkiej uruchomił bezpłatny dowóz na stok. Podobną ofertę przygotował także 

Świeradów-Zdrój – autobus przywozi pasażerów pociągów dojeżdżających do 

Szklarskiej Poręby Górnej. 

Największe problemy komunikacyjne występują jednak w miejscowościach, 

w których położonych jest kilka ośrodków narciarskich. Oprócz Zakopanego podobną 

miejscowością jest Krynica-Zdrój oraz Wisła. W obydwu miejscach nie została 

zorganizowana spójna komunikacja zbiorowa z dworca kolejowego (bądź 

autobusowego) do ośrodków narciarskich, a istnieją tam jedynie pojedyncze linie 

autobusowe organizowane przez niektóre ośrodki narciarskie.  

3. Historia Szczyrku jako miejscowości narciarskiej 

Szczyrk od początku XX wieku był wioską, do której coraz chętniej przyjeżdżali 

narciarze. Już w 1924 r. na Skrzycznem powstał pierwszy schron dla narciarzy 

zbudowany przez Towarzystwo Narciarskie Beskidenverein, a w latach 30. XX wieku 

wytyczono pierwszą trasę narciarską. Największe zmiany pod kątem narciarstwa 

rozpoczęły się w 1958 r., kiedy otwarto pierwszą kolej krzesełkową w Szczyrku (dolny 

odcinek). Rok później została uruchomiona kolej linowa na Skrzyczne – górny odcinek 

[4]. Od początku frekwencja na obydwu kolejach była na tyle wysoka, że po kilku latach 

dochody ze sprzedanych biletów pokryły koszty budowy [8]. W 1966 r. z inicjatywy 

wiceministra górnictwa i energetyki Eryka Porąbki rozpoczęto budowę Górniczego 

Ośrodka Narciarskiego. Po dokończeniu budowy w połowie lat 70. XX wieku stał się 

on największym ośrodkiem narciarskim w Polsce. Do czasów obecnych nie powstał 

większy ośrodek narciarski. W związku z rozbudową infrastruktury narciarskiej 

i turystycznej Szczyrk stawał się coraz popularniejszą miejscowością turystyczną, do 

której przyjeżdżano nie tylko zimą, ale także latem. W 1973 r. Szczyrk uzyskał prawa 
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miejskie. W centrum miasta wybudowano dworzec autobusowy. Miasto zaczęło się 

rozwijać. Trend ten trwał do lat 90. [6]. 

4. Zarys obecnego problemu 

 

Rysunek 2. Położenie Szczyrku 

Źródło: [16] 

Przez wiele lat w Szczyrku nie postępowały żadne inwestycje w infrastrukturę 

narciarską. Ośrodki narciarskie zamiast się rozwijać – upadały. Kolejne trasy 

narciarskie i wyciągi orczykowe zamykano w wyniku konfliktów właściciela ośrodka 

z właścicielami gruntów. Pierwsze zmiany zaczęły być widoczne po 2010 r., kiedy to 

ogłoszono, że w najbliższych latach powstanie nowoczesna wyprzęgana kolej 

krzesełkowa na Skrzyczne. W 2013 r. plan został zrealizowany – państwowy Centralny 

Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku (COS OPO Szczyrk) 

wybudował nowoczesną kolej krzesełkową z Hali Jaworzyna na Skrzyczne – 

najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. Niedługo potem, w marcu 2014 r., największy 

ośrodek narciarski – Szczyrkowski Ośrodek Narciarski - został przejęty przez słowacką 

spółkę Tatry Mountain Resorts. Po zaprezentowaniu planów rozbudowy i modernizacji 

ośrodka w ciągu pięciu lat stało się jasnym, że Szczyrk znów zacznie się rozwijać. 

Dwa lata później, w 2016 r., został otwarty nowy ośrodek narciarski Beskid Sport Arena 
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mieszczący się w dolinie Biłej. W związku z otwarciem stacji w bocznej dolinie 

Szczyrku na skrzyżowaniu ul. Beskidzkiej z ul. Górską zainstalowano sygnalizację 

świetlną. Uruchomiono ją w święto Trzech Króli 2017 r., gdy wszystkie ośrodki 

narciarskie w Polsce są najintensywniej odwiedzane przez narciarzy. Wszystko to 

spowodowało, że tego dnia przed południem korek samochodowy miał długość ponad 

sześciu kilometrów. Należy podkreślić, że wówczas do Szczyrku można było dojechać 

z Bielska-Białej dwiema prywatnymi liniami autobusowymi bądź linią PKS Bielsko-

Biała. W sezonie zimowym 2016/2017 miasto Szczyrk przeprowadziło badania ruchu 

drogowego. Wynika z nich, że każdego dnia do miasta docelowo wjeżdżało ok. 9000 

samochodów, a kolejne 3000 jechało w tranzycie do/z sąsiedniej Wisły [5]. 

W 2017 r. nastąpiły duże zamiany w Szczyrku. Słowacki inwestor zainwestował 

ponad 160 mln złotych w przebudowę infrastruktury narciarskiej – wybudował m.in. 

trzy nowoczesne koleje linowe. Ponadto ośrodek COS OPO Szczyrk wybudował 

kolejną nowoczesną kolej krzesełkową ze Szczyrku na Halę Jaworzyna. Wszystkie 

inwestycje w infrastrukturę narciarską w 2017 r. kosztowały prawie 200 mln zł. 

Przewidywano, że frekwencja w następnym sezonie będzie wysoka. W związku z tym 

miasto wspólnie z ośrodkami narciarskimi zainicjowało pomysł wdrożenia bezpłatnej 

komunikacji na obszarze miasta. Potrzeba stworzenia jednolitego transportu wyniknęła 

także z tego, że trzy największe ośrodki narciarskie zgodziły się na wspólny karnet 

narciarski. 1 grudnia 2017 r. ruszył pierwszy bezpłatny autobus w Szczyrku – tzw. 

„skibus”. Zostały zorganizowane dwie linie. Pierwsza za Skalitego do Soliska – przy 

dolnych stacjach dwóch kolei krzesełkowych - biegła wzdłuż głównej drogi 

wojewódzkiej 942. Druga linia również rozpoczynała się na Skalitem, ale skręcała do 

doliny Biłej i kończyła się w rejonie ośrodka Beskid Sport Arena. Mimo zorganizowania 

bezpłatnej komunikacji problem korków w Szczyrku nie zniknął – narciarze 

dojeżdżający do Szczyrku samochodem nie mieli możliwości zostawienia samochodu 

na parkingu typu „Park&Ride”, by przesiąść się do autobusu, bowiem taki parking nie 

został wybudowany. 
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Rysunek. 3 Istotne punkty w Szczyrku 

Źródło: [16] 

5. Kontekst komunikacyjny 

Szczyrk położony jest w wąskiej dolinie rzeki Żylica z kilkoma bocznymi dolinami – 

największą z nich jest dolina Biłej. Główna droga – droga wojewódzka nr. 942 – biegnie 

wzdłuż całego miasta od granicy z gminą Buczkowice do granicy z gminą Wisła. Droga 

wojewódzka jest jedynym korytarzem transportowym w mieście. Jak pokazują wyniki 

badań ruchu, jej przepustowość jest już ograniczona. Jednocześnie nie ma możliwości 

jej poszerzenia ani wydzielenia buspasów bez likwidacji pasu parkingowego wzdłuż 

drogi. Pas ten jest konieczny ze względu na okoliczne sklepy. 

W sezonie 2017/2018 nie zostały przeprowadzone badania ruchu (poprzednie 

przeprowadzono w styczniu 2017 r.), jednak z przeprowadzonych obserwacji i danych 

z ośrodków narciarskich wynika, że w ciągu tygodnia do Szczyrku często przyjeżdża 

więcej narciarzy niż w weekend. W sobotę i niedzielę tworzą się jednak największe 
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zatory drogowe. Wywnioskowano, że najważniejszą przyczyną problemów 

komunikacyjnych miasta są narciarze, którzy przyjeżdżają na narty na jeden dzień, 

zazwyczaj mieszkańcy sąsiednich powiatów czy metropolii. 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4 .Korek na Drodze Wojewódzkiej nr. 942 w Szczyrku 

Źródło [12] 

6. Obecne zachowania komunikacyjne narciarzy 

W sierpniu 2018 r. Stowarzyszenie Narciarskie Orczyk przeprowadziło ankietę 

drogą internetową (metodą CAWI) wśród narciarzy przyjeżdżających do Szczyrku na 

jeden dzień. Odpowiedzi udzieliło 1100 osób. Z ankiety wynika, że 1/5 narciarzy 

„jednodniowych” przyjeżdża do Szczyrku samemu, a 54% w dwie osoby (na pytanie 

można było odpowiedzieć dwukrotnie). Jednocześnie niemal połowa (48%) przyjeżdża 

z Bielska-Białej lub z aglomeracji śląskiej. 38% narciarzy twierdzi, że dojazd do 

Szczyrku zajmuje im najczęściej 1-2 godziny.  
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Rysunek 5. Przedstawienie odpowiedzi z ankiety komunikacyjnej 

Źródło: [3] 

Dane pokazują, jakim problemem jest organizacja odpowiedniego transportu 

narciarzy – ich oczekiwania są inne niż zwykłych pasażerów. Narciarz, który nie 

wypożycza sprzętu narciarskiego,  wiezie dość ciężki, często nieporęczny bagaż – 

przynajmniej jedną parę nart z kijkami, parę butów narciarskich oraz kask. W związku 

z tym jest osobą o ograniczonej mobilności. Jeśli ma możliwość jazdy samochodem, 

to nie skorzysta z transportu zbiorowego, gdy będzie się to wiązało z kilkukrotnymi 

przesiadkami lub staniem w zatłoczonym autobusie czy pociągu. Jeszcze większym 

problemem jest sytuacja, gdy na narty przyjeżdżają rodzice z dziećmi: wtedy 

zazwyczaj dorosły musi nieść dwie pary sprzętu narciarskiego. 

Na pytanie o to, co jest dla nich najważniejsze przy dojeździe transportem 

zbiorowym (można było udzielić do dwóch odpowiedzi) 65% osób odpowiedziało 

„szybki dojazd do celu, w podobnym czasie jak samochodem”, 42% - dojazd jak 

najbliżej wyciągu, a 1/3 brak opóźnienia kursowania komunikacji zbiorowej. Ankieta 

przeprowadzona przez Stowarzyszenie Narciarskie Orczyk pokazała także, 

że większość narciarzy przyjeżdża do stacji narciarskiej przed godziną 10:00. W 

związku z tym miasto Szczyrk jest najbardziej zatłoczone w godzinach porannych.  
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Rysunek 6. Wyniki odpowiedzi w ankiecie komunikacyjnej 

Źródło: [3] 

Ankietowani zostali także spytani o to, jakich funkcji oczekują w centrum 

przesiadkowym, gdzie mogliby zostawić swój samochód, by później przesiąść się do 

środka transportu zbiorowego i dojechać pod stację narciarską. Najczęściej 

wymienianymi udogodnieniami były: toalety, możliwość zakupu karnetu narciarskiego 

na miejscu przesiadkowym, informacja turystyczna, poczekalnia oraz gastronomia. 

Jednocześnie połowa osób podkreśliła, że nie ma dla nich znaczenia, z jakiego środka 

transportu skorzysta, jadąc pod ośrodek narciarski.  

7. Proponowane rozwiązania 

W sierpniu 2018 r. miasto Szczyrk wraz ze specjalistą ds. transportu, regionalistą 

oraz autorem niniejszego tekstu zorganizowało konferencję połączoną z warsztatami, 

których uczestnicy debatowali nad problemem komunikacyjnym w Szczyrku. 

Na konferencję zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele ośrodków narciarskich 

w Szczyrku, okolicznych gmin, przewoźników, aglomeracji, naukowcy z Uniwersytetu 

Warszawskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, studenci Politechniki 

Warszawskiej oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przybyłym gościom 

zaprezentowano zarys problemu komunikacji oraz proponowane rozwiązania, bowiem 

przez ostatnie lata, kiedy problem narastał, powstało kilka koncepcji rozwiązań 

komunikacyjnych.  
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Rysunek 7. Zarys proponowanych propozycji i koncepcji 

Uwaga: Przebieg niektórych propozycji jest orientacyjny 

Źródło: [16] 

Pierwsza koncepcja jest przedsięwzięciem największym i zarazem najdroższym. 

Zakłada ona budowę drogi od węzła drogi ekspresowej S1 pod Skrzyczne od strony 

gminy Lipowa. Tam miałby zaczynać się tunel drogowy, którego wylot znajdowałby się 

w rejonie Górnego Szczyrku przy dolnej stacji kolei gondolowej. Rozwiązanie to 

w całości zlikwidowałoby problem tranzytu – wszystkie samochody jadące do/z Wisły 

nie wjeżdżałyby do centrum Szczyrku. Problematyczne byłoby jednak rozwiązanie 

wyjazdu z tunelu, bowiem w planowanym miejscu węzła drogowego zlokalizowany jest 

parking dla narciarzy. W związku z powyższymi problemami, koncepcja ta została 

oceniona jako nierealna.  

Drugą propozycją, która opiera się na budowie nowej drogi, jest obwodnica 

Szczyrku zboczami gór na południowych stokach Magury, Hyrcy i Kotarza. W związku 

z wysokim kosztem, ujemnymi walorami estetycznymi, koniecznością budowy 
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wiaduktu nad doliną Biła propozycja ta została odrzucona przez zespół podczas 

warsztatów. 

Kolejnym rozwiązaniem jest koncepcja kolejowa. Już w latach 60. z inicjatywy 

założyciela Górniczego Ośrodka Narciarskiego (obecnie Szczyrkowski Ośrodek 

Narciarski) powstała koncepcja budowy jednotorowej linii niezelektryfikowanej ze stacji 

kolejowej Wilkowice-Bystra (linia nr. 139 Katowice-Żywiec) do centrum Szczyrku. 

Ze względu na brak środków finansowych nie rozpoczęto budowy. Pomysł powracał 

co kilkanaście lat, jednak obecnie, po zabudowie centrum miasta, nie jest możliwe, 

żeby doprowadzić do centrum linię kolejową. Jedynym rozwiązaniem jest 

doprowadzenie linii kolejowej do granic miasta. Alternatywą dla zwykłej linii kolejowej 

może być tramwaj dwusystemowy, który może poruszać się zarówno po torowisku 

kolejowym jak tramwajowym. Powstała propozycja, według której linia tramwajowa 

(która jest tańsza i prostsza w budowie od kolejowej) mogłaby się zaczynać za stacją 

Wilkowice-Bystra i biec do Szczyrku, a następnie przez całe miasto w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr. 942. Istotnym problemem jest jednak problem z odśnieżaniem drogi 

wojewódzkiej, który został zauważony na początku stycznia 2019 r. Niewłaściwe 

odśnieżanie drogi wojewódzkiej oraz problemy z wywożeniem śniegu mogłyby 

spowodować brak możliwości przejazdu tramwaju. Mimo to koncepcja jest nadal 

analizowana. 

Od kilku lat istnieje również propozycja zlokalizowania centrum przesiadkowego 

przed wjazdem do Szczyrku – na terenie gminy Buczkowice. Buczkowice nie są jednak 

chętne do realizacji tej koncepcji [17]. W związku z tym miasto Szczyrk opracowało 

zarys koncepcji, która skupia się na utworzeniu centrum przesiadkowego na terenie 

dawnego kampingu Skalite – na początku miasta, od strony Bielska-Białej / Buczkowic. 

Miasto rozpoczęło pozyskiwanie gruntów koniecznych do budowy centrum 

przesiadkowego. Koncepcja ta jest zatwierdzona w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

W związku z tym, że jedynym korytarzem transportowym w Szczyrku jest jedna 

droga wojewódzka nr 942, postanowiono jednak szukać alternatyw. Jedną z nich 

okazała się koncepcja stworzenia „lekkiej” kolei miejskiej, której trasa prowadziłaby 

przez całe miasto wzdłuż rzeki Żylica nad nią, na specjalnych podporach. Drugi wariant 

mógłby jednak pogorszyć walory krajobrazowe otoczenia rzeki, która jest chętnie 

odwiedzana przez turystów. Warto jednak zwrócić uwagę, że sama kolej byłaby 

dodatkową atrakcją turystyczną w Szczyrku. 
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Mogłoby się wydawać, że przez fakt, że Szczyrk położony jest w wąskiej dolinie, 

stworzenie alternatywnego ciągu komunikacyjnego jest niemalże niemożliwe. Miasto 

Szczyrk dostrzegło w tym jednak pewien potencjał i zaproponowało budowę kolei 

linowej gondolowej (bądź krzesełkowej) z przyszłego Park&Ride Skalite na Skrzyczne 

(opcjonalnie na Halę Jaworzyna). Dzięki temu narciarze byliby transportowani wprost 

na stok z parkingu położonego na początku miasta. Możliwości techniczne kolei 

linowych są bardzo wysokie – maksymalna przepustowość jednolinowej kolei 

gondolowej może dochodzić do 4500 os/godz [11]. Kolej gondolowa nie rozwiąże 

jednak problemu ruchu tranzytowego i komunikacji w samym mieście. Koncepcja ta 

jest zatwierdzona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. W związku z tym zaleca się, aby równolegle do kolei linowej po 

mieście kursowały skibusy. 

Pomimo problemów z poszerzeniem drogi powstał także pomysł wytyczenia 

buspasu, którym poruszałyby się skibusy i autobusy PKS.  

Alternatywną koncepcją do wyżej wymienionych jest budowa kolei linowej 

gondolowej ze wschodnich stoków Skrzycznego – z gminy Lipowej. Zgodnie z tą 

koncepcją, przy kolei linowej zostałyby zlokalizowane parkingi, punkty usługowe oraz 

poprawiony dojazd drogą od węzła Kalna na drodze krajowej nr 1. 

8. Rozwiązania w innych państwach 

Problem dojazdu do miejscowości narciarskich w krajach alpejskich również został 

zauważony. Do wielu ośrodków narciarskich doprowadzono linię kolejową. Jednym 

z przykładów jest włoski Kronplatz. Po wyjściu z pociągu narciarz wjeżdża windą 

prosto do dolnej stacji kolei gondolowej. Przed wjazdem do wielu miejscowości 

zorganizowano centra przesiadkowe, skąd kursują koleje gondolowe, autobusy bądź 

inne środki transportu, by dowieźć narciarza na stok. 
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Rysunek 8. Stacja kolejowa w Kronplatz. 

 Źródło: [15] 

9. Aktualny stan komunikacji w Szczyrku i wnioski 

Na rozpoczynający się sezon narciarski 2018/2019 prywatny przewoźnik Zebra-Bus 

uruchomił komunikację autobusową z Katowic do Szczyrku. Dodatkowym 

udogodnieniem jest dołączenie bezpośrednich wagonów IC Oscypek do pociągu IC 

Praha jadącego z Warszawy, dzięki czemu w Bielsku-Białej pasażer znajduje się przed 

godziną 10:00 i może dojechać do Szczyrku autobusem PKS lub prywatnym busem. 

Obecnie w Szczyrku funkcjonuje bezpłatna komunikacja autobusowa realizowana 

przez skibusy oraz przez autobusy PKS Bielsko-Biała (przejazd nimi w granicach 

Szczyrku jest bezpłatny). Istnieją dwie linie skibusów: Skalite-Solisko (do ośrodków 

COS OPO Szczyrk oraz Szczyrkowski Ośrodek Narciarski) z 11 przystankami 

rozmieszczonymi co ok. 600 m oraz Skalite-Biła (do ośrodka Beskid Sport Arena) 

z 8 przystankami rozmieszczonymi co ok. 530 m. Pierwsza linia kursuje 

w przedpołudniowym szczycie co 15 minut a poza nim co ok. 30 minut. Druga linia 

odpowiednio – co 30 minut i co ok. godzinę. Ostatnie kursy powrotne ze stacji 

narciarskich odbywają się kilkanaście minut po zamknięciu stoku. Miasto nie posiada 

danych dotyczących liczby przewiezionych pasażerów w poprzednim sezonie 

narciarskim. 

Narciarze, którzy dojeżdżają do Szczyrku samochodem nie mają możliwości 

poruszania się skibusem, ponieważ brak jest zbiorczego parkingu przed wjazdem do 

miasta lub na jego początku. Problemem dla pasażerów skibusów są nieodśnieżone 
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przystanki, brak systemu informacji pasażerskiej w autobusach oraz nieczytelne 

rozkłady jazdy na przystankach.  

W jakiej perspektywie czasowej układ komunikacyjny w Szczyrku może się 

poprawić, kiedy będzie możliwy bezproblemowy dojazd do miasta bez konieczności 

stania w zatorze drogowym przynajmniej godzinę? Niestety realizacja każdej 

z wymienionych wcześniej koncepcji poprawy sytuacji komunikacyjnej w Szczyrku 

wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi, na które nie stać miasta. Obecnie miasto 

uchwala nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

w którym są wpisane założenia budowy centrum przesiadkowego na Skalitem typu 

Park&Ride oraz wyznaczone są dwa korytarze dla kolei linowych – ze Skalitego na 

Jaworzynę oraz ze Skalitego na Skrzyczne. Zespół doradczy, którego prace zostały 

zainaugurowane konferencją w sierpniu 2018 r., będzie dalej współpracował 

z miastem Szczyrk w celu wypracowania optymalnej koncepcji. Konieczne jest, aby 

miasto Szczyrk we współpracy z podmiotami prywatnymi stworzyło spójną i przyjazną 

pasażerowi komunikację po mieście tak, aby ułatwić codzienne funkcjonowanie 

mieszkańcom, umożliwić im normalny dojazd do pracy, szkoły, sklepu czy ośrodka 

zdrowia. Korki powodują także dłuższe oczekiwanie na przyjazd karetki pogotowia 

ratunkowego, co może powodować zagrożenie życia. W związku z tym należy 

podejmować możliwe działania, aby rozwiązać problemy transportowe Szczyrku. 
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Summary:  

According to the latest IBRIS survey from 2017, about 4 million people ski in Poland. 

Because skiing is popular, many tourist resorts are undergoing the greatest stage of 

development, however, a large influx of skiers raises many problems - above all 

communication. One of such towns is Szczyrk. 

According to road traffic measurements, approximately 9,000 cars go to Szczyrk 

during winter holidays every day. There are only 5,700 permanent residents. Such 

number of vehicles causes morning traffic jams to the town and away in the afternoon. 

In Szczyrk there is only one main road that leads through the whole city. 

In the last ski season 2017/2018 (in 2017 there was invested 200 million PLN) the 

town together with ski resorts introduced a free ski bus for all visitors to the town and 

residents. However, it turned out that the measures applied are disproportionate to the 

number of skiers visiting.  

How to improve communication in Szczyrk - a city with almost one transport corridor, 

whose capacity seems to be limited? Narrow valley can also have positive effects on 

improving communication. Several variants of communication improvement were 

proposed - from the construction of the tunnel under Skrzyczne to the suspended 

railway by the Żylica river. An important problem in terms of improving the transport 

system is the lack of a potential inwestor 
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