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DroDzy  
CzytelniCy
największa samorządowa inwestycja w Polsce – budowa 
centralnego odcinka ii linii metra przyspiesza. Prace przy 
budowie szybów startowych dla tarcz tbm idą „pełną pa-
rą”. w warszawie jest już pierwszy z tych tzw. superkre-
tów (o wdzięcznym imieniu „maria”), który niebawem roz-
pocznie drążenie tunelu. 15 października rozpoczną się 
przygotowania do budowy stacji metra dworzec wileński 
– wtedy to na dwa lata zostanie zamknięta ul. targowa. 
całkowicie zmieni się organizacja ruchu i układ komuni-
kacyjny w tej części warszawy. dlatego tematem numeru 
kolejnego wydania naszego magazynu iztm jest właśnie 
budowa centralnego odcinka ii linii metra. 

pod koniec września w Warszawie odbyła się zorganizo-
wana przez Zarząd Transportu Miejskiego konferencja na-
ukowa poświęcona podziemnej kolei. Jej tematem było me-
tro jako czynnik miastotwórczy. prelegentami byli wybitni 
krakowscy i warszawscy eksperci: prof. Krzysztof stypuła, dr 
inż. Andrzej Brzeziński i Andrzej chołdzyński. przedstawia-
my państwu obszerne fragmenty ich ciekawych prezentacji. 
informujemy także o podpisaniu umowy na dofinansowanie 
unijne budowy centralnego odcinka ii linii, przedstawiamy 
informacje dotyczące tego jak będzie funkcjonowała komu-
nikacja po zamknięciu ul. Targowej, zapraszamy na otwarte 
spotkania informacyjne dla mieszkańców pragi. piszemy 
także o uruchomieniu punktu informacyjnego na Dworcu 
Wileńskim oraz przedstawiamy harmonogram spotkań in-
formacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, które od-
bywają się w specjalnym autobusie.

Zapraszamy także do lektury kolejnego tekstu z cyklu  
„Z życia Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej”, a także 
do obejrzenia fotorelacji z X Dni Transportu publicznego. 

W numerze nie zabrakło również komunikacyjnych  
aktualności, informacji o nowej wystawie organizowanej  
w parku sztuki Młociny oraz podsumowania trzech kam-
panii ZTM. 

Miłej lektury.

igor Krajnow
i.krajnow@ztm.waw.pl
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komunikacja Po zamknięciu ul. targowej
15 pAźDZierNiKA Br. rOZpOcZNie się BUDOWA KO-

LeJNeJ sTAcJi ceNTrALNegO ODciNKA ii LiNii Me-
TrA – DWOrZec WiLeńsKi. W ZWiąZKU Z rOBOTA-
Mi ZAMKNięTA BęDZie UL. TArgOWA, NA ODciNKU 

MięDZy UL. BiAłOsTOcKą A 11 LisTOpADA. ZOsTANą 
WprOWADZONe LicZNe ZMiANy W fUNKcJONOWA-
NiU KOMUNiKAcJi MieJsKieJ. TrAsy ZMieNią TrAM-
WAJe i AUTOBUsy. pierWsZe ZMiANy „TrAMWAJO-
We” ZAcZęły OBOWiąZyWAć OD 1 pAźDZierNiKA. 

ZAchęcAMy DO ZApOZNANiA się Ze sZcZegółAMi.

Wprowadzona w czasie prac organi-
zacja ruchu zakłada przeznaczenie 
mostu śląsko-Dąbrowskiego wyłącz-
nie dla ruchu komunikacji miejskiej.  
Z kolei na moście gdańskim liczba li-
nii autobusowych zostanie ograniczo-
na. W al. solidarności, pomiędzy ul. 
szwedzką a pl. Wileńskim (na jezdni 
północnej, czyli w kierunku parku pra-
skiego), utworzony zostanie parking 
dla samochodów. Linie autobusowe 
podmiejskie jadące z czarnej strugi, 
pustelnika i radzymina będą dowo-
ziły bezpośrednio do stacji metra ra-
tusz-Arsenał. swoją trasę będzie tam 
również kończyła nowa linia autobu-
sowa 226. Linie autobusowe jadące 
ul. Jagiellońską będą miały możliwość 
przecięcia na wprost Trasy W-Z.

Trasy zmienią linie tramwajowe:  
1, 3, 4, 20, 22, 23, 25, 26 i 28. Linia 
46 będzie nadal zawieszona. Przewi-
dywana jest także zmiana trasy linii 
18, uzależniona od terminu oddania 
do użytku wiaduktu tramwajowe-
go na ciągu ul. andersa. Pierwsze 
zmiany dla linii tramwajowych zo-
stały wprowadzone 1 października, 
po zamknięciu torów na targowej, 
pomiędz y dworcem wileńskim  
i ul. kijowską (szczegóły na stronie 
ztm). dla niektórych linii, np. 28, 
będą obowiązywały na dłużej, dla 
innych zmienią się jeszcze raz – od 
15 października. 

Na innych trasach będą kursowały 
autobusy linii: 120, 125, 135, 162, 
166, 169, 170, 302, 338, 444, 503, 
509, 512, 517, 718, 738, 805, n02, 
n03, n11, n61, n13, n63, n14, n64, 
n21 i n71. 

szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie internetowej www.me-
tro2.ztm.waw.pl oraz www.ztm.waw.
pl. Można je również uzyskać dzwo-
niąc pod numer całodobowej info-
linii ZTM (22) 194-84 lub w punkcie 
informacyjnym znajdującym się w ch 
Warszawa Wileńska.

 

Komunikacja miejska w rejonie Dworca Wileńskiego  
po rozpoczęciu budowy stacji metra

www.facebook.com/ztm.warszawa
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BUDOWA II LINII METRA 
– zamknięcie PLACU WILEŃSKIEGO
W związku z budową centralnego odcinka II linii metra, od 15 października 2011 roku zostanie 
zamknięta ul. Targowa na odcinku od ul. Białostockiej do ul. 11 Listopada. Al. Solidarności na 
odcinku od ul. Szwedzkiej do Wisłostrady oraz ul. Jagiellońska na odcinku od ul. Ratuszowej do 
ul. Kłopotowskiego będą przejezdne tylko dla komunikacji publicznej. Od 17 października będą 
przejezdne również dla taksówek oraz pojazdów jednośladowych.

Jakie wiążą się z tym utrudnienia? 
Jakie będą objazdy? 
Jak będzie funkcjonowała komunikacja miejska?

Dowiedz się więcej!

Przyjdź na spotkanie informacyjne!
10 października 2011, godz. 18.00–20.00
 Sala Kurialna przy katedrze św. Floriana, ul. Floriańska 3

Projekt II linia metra w Warszawie – Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru  współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
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budowa stacji metra dworzec wileński już 15 paździer-
nika zmieni całkowicie sytuację komunikacyjną na znacz-
nej części prawobrzeżnej warszawy. zarząd transportu 
miejskiego chce dotrzeć z informacjami o wprowadza-
nych zmianach do jak najliczniejszej grupy pasażerów. 
dlatego uruchomił punkt informacyjny na terenie cen-
trum handlowego przy pl. wileńskim. 

O budOwie metra w autObusie
zarząd transportu miejskiego pro-
wadzi, dla uczniów szkół podstawo-
wych, cykl spotkań o rozwoju sieci 
komunikacyjnej warszawy. spotka-
nia odbywają się w mobilnym punk-
cie informacyjnym o budowie cen-
tralnego odcinka ii linii metra. 

We wrześniu autobus informacyjny 
odwiedzał szkoły na pradze północ. 
W październiku odwiedzi placówki 
oświatowe w śródmieściu. W związku 
z planowanym zamknięciem ul. Targo-
wej będzie można go spotkać również 
przy Dworcu Wileńskim. 

W następnej kolejności mobilny 
punkt informacyjny ma zawitać do 
szkół na Woli. To również jest dzielni-
ca, na którą budowa metra ma bezpo-
średni wpływ. 

punkt został uruchomiony pod koniec września. Działa  
w pasażu Białostocka, w pobliżu wejścia od strony kas ko-
lejowych. Do 8 października jest czynny – od poniedziałku 
do soboty, w godzinach 12.00-20.00. Można w nim uzyskać 
szczegółowe informacje związane z nową organizacją ruchu 
i zmianami w komunikacji publicznej. 

Od 9 do 21 października punkt będzie działał dłużej. Od 
poniedziałku do soboty będzie czynny w godz. 7.00-20.00. 
Dodatkowo w niedziele, od godz. 12.00 do 19.00. 

PrzyjDź Do PunKtu Informacyjnego ztm

harmonogram najbliższych spotkań:
6 • października – szkoła podstawo-
wa nr 34, ul. Kruczkowskiego 12B
10• , 12 i 13 października – szkoła 
podstawowa nr 75, ul. Niecała 14

15• -20 października – Dworzec 
Wileński, ul. Targowa
24• , 26 i 27 października – szkoła 
podstawowa nr 41, ul. Drewniana 8

www.facebook.com/ztm.warszawa
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Obecnie w taborze szybkiej Kolei Miejskiej jest 8 pociągów 
Newag 14We i 4 składy 19We. Na szyny wyjeżdżają kolejne 
elfy, czyli najdłuższe pociągi aglomeracyjne w polsce. spół-
ka kupiła 13 tych pojazdów. Docelowo będą wykorzystywa-
ne do obsługi połączenia z Lotniska chopina. Do czasu jego 
uruchomienia, obsługują istniejące linie sKM.

sukcesywna dostawa elfów pozwoliła zastąpić wysłużone 
składy eN57, które potocznie nazywane są słowem będą-
cym mało eleganckim określeniem toalety. Z końcem sierp-
nia br. przestały kursować pociągi wypożyczone od sKM  
z Trójmiasta, teraz wycofane zostały ostatnie dwie jednost-
ki, dzierżawione od Zakładów Naprawczych Taboru Kolejo-
wego z Mińska Mazowieckiego.

W przyszłym roku tabor sKM zasili sześć kolejnych zespo-
łów trakcyjnych – Newag 35We, uzyskanych na podstawie 
umowy leasingu.

sKM = NOWOcZesNOść

pAsAŻerOWie LiNii OBsłUgiWANych 
prZeZ sZyBKą KOLeJ MieJsKą, cZyLi 

s1, s2 i cZęściOWO s9, pODróŻUJą 
OBecNie WyłącZNie NOWOcZesNy-
Mi, KOMfOrTOWyMi sKłADAMi 14We 

i 19We prODUKcJi NeWAgU OrAZ 
27We eLf prODUKcJi ByDgOsKieJ 

pesy. Z TOróW BeZpOWrOTNie ZNiK-
Nęły OsTATNie DWA sTAre i MOcNO 

WyeKspLOATOWANe sKłADy eN57. 

Ponieważ wszystkie nowe Pociągi skm są wy-
Posażone w biletomaty, od 1 Października br. w 

tych urządzeniach Pasażerowie mogą zaoPatry-
wać się w bilety. kierownicy Pociągów skm sPrze-
dają bilety tylko w PrzyPadku awarii automatu, 
dysPonując wyłącznie biletami jednorazowymi.

Pierwsze pociągi zakupione przez skm wprowadziły nowy standard w kolejowych przewozach  
aglomeracyjnych: klimatyzację, monitoring, przestronne i wygodne wnętrze

młodszy brat modelu 14We ma bardziej nowoczesne „obłe” 
kształty a podróż nim jest jeszcze wygodniejsza

eLf to najdłuższy pociąg do przewozów aglomeracyj-
nych w Polsce. zmieści się w nim nawet tysiąc osób!

www.ztm.waw.pl
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Przypominamy o trwającym otwartym konkursie na pro-
jekt koncepcyjny systemowo-modułowego miejskiego 
parkingu rowerowego. Parkingi dla 10 rowerów, z moż-
liwością rozbudowy, powstaną m.in. w pobliżu węzłów 
przesiadkowych i przystanków. termin nadsyłania prac 
upływa 18 listopada 2011 roku. 

ZTM oferuje obecnie 790 miejsc parkingowych dla rowe-
rów, w 36 miejscach w całej Warszawie, w tym część przy 
parkingach p+r. ZTM zamierza rozwijać system B+r (z ang. 
Bike & ride) wszędzie tam, gdzie będzie to korzystne dla 
rowerzystów, korzystających z komunikacji miejskiej (przy 
stacjach kolejowych, pętlach autobusowych, ważnych 
węzłach komunikacyjnych oraz nowych parkingach p+r). 
Zostało już przygotowane logo, które ułatwi identyfikację  
i lokalizację parkingów rowerowych ZTM.

Ogłoszony konkurs na projekt koncepcyjny miejskiego 
parkingu dla jednośladów pozwoli w przyszłości na budo-
wanie powtarzalnego modułowego parkingu rowerowego, 
który stanie się uzupełnieniem dla systemu p+r.

szczegółowe informacje dotyczące konkursu zna-
leźć można na stronie internetowej ZTM pod adresem:  
www.ztm.waw.pl/?c=521&l=1

ZAprOJeKTUJ pArKiNg rOWerOWy

do końca października można taniej 
podróżować komunikacją miejską. 
wystarczy kupić bilet przez telefon 
komórkowy w systemie mPay, korzy-
stając  z „podpiętych” do konta kart 
kredytowych i debetowych master-
card oraz maestro.

październikowa promocja potrwa do 
wyczerpania ogólnej puli bonusów, 
która wynosi 20 tys. złotych. Każdy 
użytkownik, który w tym czasie ku-
pi bilety ZTM i zasili mobilnie swo-
ją portmonetkę za pomocą wyżej 
wspomnianych kart, bezpośrednio  
z telefonu komórkowego, może liczyć 
na atrakcyjne gratyfikacje finanso-
we, które będzie mógł wykorzystać  
w systemie mpay.
Za zakup biletu czasowego przysłu-
guje bonus w wysokości 50 proc. 

wartości biletu (można go otrzymać 
dwa razy dziennie), a za kupno biletu 
krótkookresowego – 40 proc. warto-

KOMUNiKAcJA Z BONUsAMi

ści biletu (przysługuje jeden w ciągu 
tygodnia).

szczegółowy regulamin promocji znajduje się na stronie www.mpay.pl oraz stronie www.mastercard.mpay.pl

www.facebook.com/ztm.warszawa
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dr inż. andrzej brzeziński z Poli-
techniki warszawskiej przypomniał 
najważniejsze daty z historii budowy 
metra oraz dokumenty wyznaczające 
kierunki rozwoju transportu w Warsza-
wie. Omówił rolę, jaką metro odgrywa 
w systemie komunikacyjnym stolicy. 
przeanalizował, jak na przestrzeni lat 
rosło znaczenie tego środka transportu 
i jakie skutki będzie miało oddanie do 
użytku powstającej ii linii – dla syste-
mu transportowego i nawyków komu-
nikacyjnych mieszkańców aglomera-
cji. Współautor warszawskiej strategii 
transportowej podkreślił pozytywne 
nastawienie mieszkańców miasta do 
budowy ii linii metra, która uważana 
jest za najpilniejszą inwestycję. Mó-
wiąc o zagrożeniach, wskazał na ko-
nieczność efektywnego i oszczędnego 

miasto buduje metro  
A MeTrO „TWOrZy” MiAsTO

„MeTrO cZyNNiKieM 
MiAsTOTWórcZyM: 

ZAgrOŻeNiA i KOrZy-
ści” TO TyTUł ZOrgANi-

ZOWANeJ prZeZ ZA-
rZąD TrANspOrTU 

MieJsKiegO KONfereN-
cJi NAUKOWeJ pOśWię-
cONeJ NAJsZyBsZeMU  

i NAJBArDZieJ efeKTyW-
NeMU śrODKOWi 

TrANspOrTU pUBLicZ-
NegO W WArsZAWie. 

preLegeNTAMi NA NieJ 
ByLi WyBiTNi eKsperci. 

specJALNie DLA cZyTeL-
NiKóW iztm prZeDsTA-

WiAMy OBsZerNe frAg-
MeNTy ich preZeNTAcJi.

wykorzystywania środków dostępnych 
w budżecie miasta, racjonalnego za-
gospodarowania przestrzeni „nad me-
trem” oraz stymulowania zachowań 
komunikacyjnych, np. poprzez budowę 
kolejnych parkingów p+r przy stacjach 
na peryferiach.

Prof. krzysztof stypuła z Politech-
niki Krakowskiej omówił wpływ, jaki 
na budynki i ludzi na powierzchni bę-
dzie miało drążenie tunelu pod ziemią, 
a potem kursowanie pociągów metra. 
przedstawił metody badawcze, wy-
korzystywane przy pomiarach drgań  
i prognozowaniu ich wpływu na kom-
fort życia ludzi oraz konstrukcje budyn-
ków. Zaprezentował nowoczesne tech-
nologie zapewniające bezpieczeństwo  
i pozwalające zminimalizować nega-
tywne skutki. słuchacze dowiedzieli 
się m.in., że dopuszczalny poziom 
drgań jest ściśle określony, w zależno-
ści od pory dnia czy rodzaju pomiesz-
czeń w obiektach na powierzchni. 

andrzej m. chołdzyński, świato-
wej sławy architekt, który jest m.in. 
autorem projektu koncepcyjnego 
centralnego odcinka ii linii metra, 
porównywał metro w paryżu i w War-
szawie. przedstawił m.in. korzyści  
i zagrożenia, jakie się wiążą z rozwo-
jem i funkcjonowaniem podziemnej 
kolei w tych metropoliach. Wskazał 
– co dla wielu będzie zaskoczeniem 
– że Warszawa jest lepszym miastem 
do mieszkania, niż paryż. Wynika to 
z gęstości zaludnienia. W Warsza-
wie jest to ok. 3,3 tys. osób na km2,  
a w paryżu 21,2 tys. osób na km2. 
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Podziemna kolej w systemie 
TrANspOrTOWyM WArsZAWy

DLA WieLU WArsZAWiAKóW KOrZysTANie Z MeTrA JesT NAJłATWieJsZyM, NAJ-
sZyBsZyM i NAJWygODNieJsZyM spOsOBeM pODróŻOWANiA pO WArsZAWie. 

KAŻDegO DNiA KOrZysTA Z NiegO JUŻ pONAD pół MiLiONA LUDZi! Nie WyOBrA-
ŻAJą ONi sOBie TegO JAK sTOLicA MOgłABy fUNKcJONOWAć BeZ pODZieMNeJ 

KOLei. śWiADcZy TO O TyM, JAK WAŻNą rOLę pełNi TeN śrODeK KOMUNiKAcJi W 
sysTeMie TrANspOrTOWyM WArsZAWy. pOTWierDZA TO W sWOJeJ preZeNTAcJi 

Dr iNŻ. ANDrZeJ BrZeZińsKi Z pOLiTechNiKi WArsZAWsKieJ. 

UmocoWanie systemU metra  
W strategii rozWojU

plany budowy metra w Warszawie po-
wstały jeszcze na długo przed ii wojną 
światową. 
1925 – uchwała o opracowaniu  
projektu kolei podziemnej
1927 – plan tras metra
1951-1957 – prace nad budową  
metra (głębockiego)
1983-2008 – budowa i linii
2011 – rozpoczęcie budowy ii linii

gdy podejmowano decyzję o przystą-
pieniu do projektowania podziemnej 
kolejki Warszawa liczyła ok. miliona 
mieszkańców. gdy w 2010 roku przy-
stąpiono do prac przygotowawczych 
do budowy centralnego odcinka ii 
linii liczba mieszkańców wynosiła 
już ponad 1,7 mln! ilu mieszkańców 
stolica będzie miała w 2035 roku? 2 
mln? 3 mln?

Nie ulega wątpliwości, że rozwój sys-
temu metra musi brać pod uwagę licz-
bę mieszkańców miasta. rodzi się jed-
nak pytanie, czy planując przyszłość 
Warszawy powinniśmy wiązać jego 
rozwój z rozwojem systemu metra? 

rozwój systemu metra jest częścią  
strategii rozwojowej zawartej w naj- 
ważniejszych dokumentach plani- 
stycznych:

„studium uwarunkowań i kierunków • 
zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta stołecznego Warszawy”  
– uchwała nr LXXXii/2746/2006 
rady m. st. Warszawy z dnia 10 paź-
dziernika 2006 roku
„strategia transportowa Warszawy” • 
– uchwała nr LViii/1749/2009 m. st. 
Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku.

niedawno odkryty plan budowy metra z 1938 roku
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Najważniejsze założenia dotyczą-
ce systemu komunikacji publicznej 
zawarte w studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania prze-
strzennego z 2006 roku.

rozwój systemu komunikacji pu-
blicznej powinien być zapewniony 
poprzez:
- podniesienie standardu systemu ko-

lejowego do poziomu gwarantujące-
go szybką, komfortową, bezpieczną 
i niezawodną obsługę pasażerską,

- podniesienie standardu tramwajów 
poprzez uproszczenie układu linii, 
wprowadzenie na szeroką skalę 

strategia Transportowa Warszawy z 2009 roku przewiduje kontynuację rozwoju 
metra, w tym budowę ii i iii linii. Zakłada również, że warunkiem rozbudowy 
systemu metra w Warszawie będzie m.in.:

ograniczenie kosztów inwestycji poprzez wprowadzenie nowoczesnych tech-• 
nologii budowy metra, 
uzyskanie znaczącego dofinansowania budowy ii oraz ewentualnie iii linii metra • 
ze środków centralnych i Ue. 

taboru niskopodłogowego, moder-
nizację infrastruktury (torów, zasila-
nia, przystanków) i prawidłową or-
ganizację węzłów przesiadkowych, 
zainstalowanie systemów informacji 
dla pasażerów – na przystankach i 
wewnątrz taboru,

- zapewnienie priorytetów w ruchu 
ulicznym dla tramwajów i autobu-
sów; możliwe jest zastosowanie 
rozwiązań technicznych umożli-
wiających usprawnienie ruchu na 
skrzyżowaniach i odcinkach tras, np. 
wspólne trasy tramwajowo-autobu-
sowe, śluzy na skrzyżowaniach, itp.

Schemat I (istniejącej)  
i II (budowanej) linii metra
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Rola metRa – stan istniejący

Metro w Warszawie ma niebagatelny 
wpływ na przyszły kształt niemal ca-
łego systemu transportowego. 

Dotyczy to:
transportu zbiorowego (metro • 
wpływa na układ i ważność tras 
tramwajowych oraz komunikacji 
autobusowej),
transportu indywidualnego (np. • 
umożliwia ograniczanie ruchu 
samochodowego w obszarze 
śródmiejskim),
integracji systemów (tworzenie • 
węzłów przesiadkowych, parkin-
gów p+r). 

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

ROLA METRA – STAN ISTNIEJĄCY

W podziale zadań przewozowych widoczna jest wyraźna dominacja 
transportu naziemnego, a zwłaszcza autobusów miejskich. 

Ich rola jednak zmienia się i nieznacznie zmniejsza się.

Zbiega się to z systematycznym wzrostem (począwszy od 1995r) roli metra.

WBR 1993 1998 2005
samodzielnie z innymi samodzielnie z innymi samodzielnie z innymi

autobus
43,2% 9,6% 35,3% 10,8% 35,7% 11,2%

52,8% 46,1% 46,9%

tramwaj
16,1% 9,6% 15,7% 10,1% 14,8% 10.7%

25,7% 25,8% 25,5%

metro
- - 2,2% 3,9% 3,4% 5,3%
- - 6,1% 8,7%

25,46%
tramwaje

11,94%
metro56,9%

autobusy

5,7%
przewoźnicy
kolejowi

strUktUra przejazdóW
dane z lipca 2011 roku
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porównując korytarze transpor-
towe obsługiwane transportem 

zbiorowym, i linia metra obsługuje 
zdecydowanie największą liczbę 

pasażerów. Wynika to m.in. z wyso-
kiego standardu wyrażonego krótkim 

czasem podróży i wysoką  
częstotliwością kursowania.

W ciągu doby warszawskie metro 
przewozi 575 tys. pasażerów!  

Najbardziej obciążone stacje to:  
centrum, ratusz-Arsenał  

i politechnika.

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

ROLA METRA – STAN ISTNIEJĄCY

System transportowy Prędkość
komunikacyjna

tramwaj 17,2 km/h

autobus zwykły 20,8

autobus przyśpieszony 24,3 km/h

autobus ekspresowy 32,7 km/h

metro 33,8 km/h

kolej 37,4 kmh

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

ROLA METRA – STAN ISTNIEJĄCY
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liczba osób w tygodniu  
(średnia):

liczba osób w dzień  
powszedni (wtorek):

www.ztm.waw.pl
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atRakcyjność i linii metRa 
– zasięg 

Metro zapewnia znakomitą  
dostępność celów podróży  

osiąganych transportem  
zbiorowym.

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

ATRAKCYJNOŚĆ I LINII METRA - ZASIĘG

Cel osiągany w 20 minut

Cel osiągany w 40 minut

PODRÓŻ ZE
STACJI METRA 
KABATY

ROK 2010

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

ATRAKCYJNOŚĆ I LINII METRA - ZASIĘG

Cel osiągany w 20 minut

Cel osiągany w 40 minut

PODRÓŻ ZE
STACJI METRA 
CENTRUM

ROK 2010

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

ATRAKCYJNOŚĆ I LINII METRA - ZASIĘG

Cel osiągany w 20 minut

Cel osiągany w 40 minut

PODRÓŻ ZE
STACJI METRA 
MŁOCINY

ROK 2010

PoDRÓŻ ze stacji metRa centRUm

gDy jest i linia metRa - Rok 2010 - gDyBy nie ByŁo i linii metRa

PoDRÓŻ ze stacji metRa kaBaty

PoDRÓŻ ze stacji metRa mŁociny

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

gdy jest I linia metra - ROK 2010 - gdyby nie było I linii metra
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atRakcyjność systemU metRa 
– Powiązania 

rola metra wykracza znacząco  
poza obsługę wyłącznie jednego 

korytarza transportowego. Dzięki 
możliwym przesiadkom „wiąże” 

podróże poprzeczne, także poza 
granice Warszawy.

znaczenie rozWojU systemU 

planowany rozwój metra będzie 
przynosić stopniowy, dalszy wzrost 

udziału tego systemu transportowe-
go w przewozach pasażerskich.  

początkowo uruchomienie central-
nego odcinka ii linii nie przyniesie 

dużej zmiany funkcjonowania 
systemu transportowego miasta. 

Kluczowe stanie się przedłużenie 
centralnego odcinka ii linii metra 

w kierunku Targówka, Bemowa i na 
pragę południe. Udział metra w po-

dziale zadań przewozowych sięgnąć 
może wtedy 26 proc.

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

ATRAKCYJNOŚC METRA - POWIĄZANIA

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

ZNACZENIE ROZWOJU SYSTEMU

Rok 2025? Rok 2035?

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

ZNACZENIE ROZWOJU SYSTEMU

ROK 2010 2015 2025 2035
Liczba pasażerów metra
w dzień powszedni w godzinie szczytu

63 000 83 000 130 000 168 000

Udział metra w przewozach w 
transporcie zbiorowym

16% 18% 23% 26%

Praca przewozowa
pasażero-godziny

11 862 14 296 23 016 29 632



T e M A T  N U M e r U

15

Dla systemu transportowego  
większe znaczenie będzie mieć  

przedłużenie centralnego odcinka ii 
linii metra w kierunku wschodnim  

(na Targówek i Bródno). Liczba podró-
ży będzie zbliżona do prognozowa-

nej dla odcinka na Bemowo, ale przy 
niższych nakładach inwestycyjnych. 

Docelowo stacja metra święto-
krzyska będzie obsługiwać w ciągu 

godziny liczbę pasażerów równą 
obecnemu dobowemu obciążeniu 

stacji metra politechnika.

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

ZNACZENIE ROZWOJU SYSTEMU 

ROK 2020 - ZASIĘG ZE STACJI ŚWIĘTOKRZYSKA – 20 minut

Przedłużenie na Bemowo Przedłużenie na Bródno

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

ZNACZENIE ROZWOJU SYSTEMU 

NASTĄPI PRZESUNIĘCIE ŚRODKA CIĘŻKOŚCI MIASTA 

ROK 2010 2025 2035
wsiadł/wysiadł
Metro 
Świętokrzyska

6 100 30500 43 400

Metro Centrum 16 100 18 000

Docelowo stacja metra Świętokrzyska będzie 
obsługiwać w ciągu godziny liczbę pasażerów równą

obecnemu dobowemu obciążeniu stacji metra 
Politechnika !  

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

ZNACZENIE ROZWOJU SYSTEMU 

NASTĄPI PRZESUNIĘCIE ŚRODKA CIĘŻKOŚCI MIASTA 

ROK 2010 2025 2035
wsiadł/wysiadł
Metro 
Świętokrzyska

6 100 30500 43 400

Metro Centrum 16 100 18 000

Docelowo stacja metra Świętokrzyska będzie 
obsługiwać w ciągu godziny liczbę pasażerów równą

obecnemu dobowemu obciążeniu stacji metra 
Politechnika !  

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

ZNACZENIE ROZWOJU SYSTEMU - PRZESIADKI

2/3 podróży odbywanych w systemie transportu zbiorowego w 
Warszawie odbywa się z przesiadkami – to m.in. efekt metra

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

ROZWÓJ SYSTEMU METRA - PRZESIADKI 

ROK 2010 2015 2025 2035
Przesiadki w systemie 
transportowym (w ciągu 
godziny szczytu porannego) 199 661 240 331 302 152 339 437
Średnia liczba przesiadek (na 1 
podróż) 0.72 0.74 0.77 0.79

Liczba przesiadek na metro 28 851 37 854 62 924 82 685
Udział przesiadek związanych z 
metrem 14,5% 16% 21% 24%

www.facebook.com/ztm.warszawa
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oceny 
UŻytkownikÓw 

Użytkownicy systemu 
bardzo wysoko oce-

niają funkcjonowanie 
metra. W badaniach 

rozwój systemu 
podziemnej kolei 

jest wymieniany jako 
najważniejsze zadanie 

inwestycyjne miasta.

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

OCENY UŻYTKOWNIKÓW

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

OCENY UŻYTKOWNIKÓW

K. Jesionkiewicz – Niedzińska Rower publiczny w Warszawie 

Strategia – rozwój ruchu rowerowego

A. BRZEZIŃSKI – ROLA METRA W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM WARSZAWY

OCENY UŻYTKOWNIKÓW

www.ztm.waw.pl
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najważniejsze zalety:
Znaczący • udział w podnoszeniu 
konkurencyjności (atrakcyjności) 
systemu transportu zbiorowego
zwiększenie przepustowości • sys-
temu transportowego (w najważ-
niejszych korytarzach)
wpływ na zmiany zachowań  • 
komunikacyjnych użytkowników 
(np. zachęcanie do odbywania 
podróży z przesiadkami)
wyznaczanie wysokiego standar-• 
du jakości obsługi pasażerów
zachęcanie do odbywania podró-• 
ży pieszych (większa skłonność  
dochodzenia do stacji pieszo) 
zwiększanie bezpieczeń-• 
stwa korzystania z systemu 
transportowego
Kreowanie mody • na korzystanie  
z transportu zbiorowego

inne zalety to:
katalizowanie zmian w zagospo-• 
darowaniu przestrzennym  
(koncentrowanie zabudowy)  
i rewitalizacji obszarów
integrowanie przestrzenne miasta• 
Przeciwdziałanie dekoncentracji • 
miasta (zwiększanie atrakcyjności 
zamieszkania w granicach miasta)
zwiększanie wartości inwestycyj-• 
nej terenów w korytarzu metra
łatwość tworzenia przestrzeni • 
publicznych/miejsc  
spotkań w rejonie stacji
zwiększanie atrakcyjności loko-• 
wania usług i handlu  
(z uwagi na koncentrację ludzi)
tworzenie punktów orientacyj-• 
nych w układzie miasta
Poprawa wizerunku miasta•   
(turystycznego, inwestycyjnego)

szanse i zagrożenia

zagrożenia:
system metra, będzie przynosić korzy-
ści użytkownikom systemu transporto-
wego i miastu. Warunkiem jest jednak 
ścisłe kontrolowanie kosztów jego 
rozwoju. Konieczne jest poszukiwanie 
rozwiązań ograniczających koszty in-
westycyjne i eksploatacyjne, zgodnie  
z wymaganiami nakładanymi przez stra-
tegię Transportową m. st. Warszawy.

Poważne zagrożenia:
Wysokie koszty budowy i eksplo-• 
atacji – zagrożenie „drenażem” bu-
dżetu miasta 
Brak powiązania programu roz-• 
woju metra z programem zmian  
w zagospodarowaniu przestrzennym  
i rewitalizacji obszarów (przekształ-
ceń stanu istniejącego)
Brak działań w kierunku stymulowa-• 
nia zachowań komunikacyjnych (np. 
w centrum limitowanie liczby miejsc 
do parkowania w pobliżu stacji me-
tra, rozwijanie p+r na peryferiach) 

www.facebook.com/ztm.warszawa
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DrgANiA pOD KONTrOLą
iNfOrMAcJA, Że prZeZ sAM śrODeK MiAsTA, A WłAściWie pOD NiM – pOD  

DOMAMi, ULicAMi, ZAByTKOWyMi BUDOWLAMi BęDZie DrąŻONy TUNeL,  
prZyprAWiA O sZyBsZe Bicie sercA Nie TyLKO Tych, KTórZy NAD TrAsą  

MeTrA MiesZKAJą LUB prAcUJą. DOBrZe WieDZieć, Że ZANiM sUperKreTy  
ZAcZNą WgryZAć się W ZieMię, NAUKOWcy prZeprOWADZAJą DOgłęBNe ANA-

LiZy, syMULAcJe, OBLicZeNiA i sięgAJą pO NAJNOWOcZeśNieJsZe TechNOLOgie, 
ABy BUDOWA ByłA W pełNi BeZpiecZNA DLA MiAsTA i JAK NAJMNieJ UciąŻLi-

WA DLA JegO MiesZKAńcóW. NA cZyM pOLegA ZADANie eKsperTóW prZyBLi-
ŻA preZeNTAcJA prOf. KrZysZTOfA sTypUły Z pOLiTechNiKi KrAKOWsKieJ. 

Zadanie to pokrótce sprowadza się 
do zdiagnozowania potencjalnych 
negatywnych zjawisk i zagrożeń oraz 
wyszukania rozwiązań, pozwalają-
cych je zneutralizować. W przypadku 
budowli przeprowadzana jest pełna 
lub przybliżona ocena wpływu drgań 
na konstrukcję. pierwsza ma zastoso-
wanie do budynków każdego typu, 
druga – dotyczy wyłącznie budynków 
do 5 kondygnacji naziemnych, wyko-
nanych z elementów murowanych oraz 
wielkoblokowych. 

DRganie weDŁUg zegaRa
Dopuszczalny poziom drgań jest uza-
leżniony od wielu czynników, takich 
jak rodzaj i przeznaczenie budynku, 
pora dnia itp. próg odczuwalności 
przez ludzi jest oznaczony wartością 

„1”. Nie może zostać przekroczony np. 
w przypadku sal operacyjnych („aby 
chirurgowi nie zadrżał w ręku skal-
pel”). W pomieszczeniach mieszkal-
nych prace budowlane czy przejazdy 
pociągów mogą być bardziej odczu-
walne w dzień, w nocy natomiast nie 
powinny zakłócać snu. Dla biur, szkół, 
warsztatów i podobnych obiektów wy-
soka odczuwalność drgań jest dopusz-
czalna przez całą dobę.

wyizolować wiBRacje
przed rozpoczęciem budowy metra 
konieczne jest określenie obszaru, 
na który będą oddziaływać prace. 
eksperci „katalogują” aktualny stan 
obiektów, prognozują wpływ budowy 
i w późniejszym czasie – eksploata-
cji linii podziemnej kolei, projektują 
odpowiednie zabezpieczenia, w tym 
wibroizolację. rola naukowców nie 
kończy się na etapie projektowania 
inwestycji. W trakcie budowy i po jej 
zakończeniu wykonywane są na bie-
żąco pomiary i wprowadzane – jeśli to 
konieczne – kolejne zabezpieczenia.

skuteczność zastosowania wibro-
izolacji powinna być potwierdzona 
wcześniej wykonaną prognozą drgań. 
Kopiowanie rozwiązania, które spraw-
dziło się w innym miejscu może być 
nieskuteczne lub nawet powodować 
wzrost poziomu drgań.

W stosowanych od lat nawierzch-
niach podsypkowych wykorzysty-
wano przede wszystkim właściwości 
tłumiące warstwy tłucznia, a także 
podkładów drewnianych. przełom w 
stosowaniu nowych rozwiązań wibro-
izolacyjnych nastąpił wraz z rozwojem 
konstrukcji nawierzchni bezpodsypko-
wych. Wibroizolacja stała się istotnym 

Przeznaczenie 
pomieszczenia

w budynku

Pora
występowania 

drgań

wartość n w zależności  
od charakteru drgań  
i ich powtarzalności

drgania 
występujące 

stale oraz 
sporadyczne 
o krotności 

większej niż  
10 na dobę

drgania  
sporadyczne  

o krotności nie 
przekraczają-
cej 10 na dob

sale operacyjne w szpitalach, pre-
cyzyjne laboratoria i pomieszczenia 
podobnego przeznaczenia1)

dzień
noc 1 1

szpitale, sale chorych i pomieszczenia 
podobnego przeznaczenia

dzien 2 8

noc 1 4

Mieszkania, internaty i pomieszczenia 
podobnego przeznaczenia

dzien 4 322)

noc 1,4 4

Biura, urzędy, szkoły i pomieszczenia 
podobnego przeznaczenia

dzien
noc 4 642)

Warsztaty pracy i pomieszczenia 
podobnego przeznaczenia

dzien
noc 83) 128

1) Wartość współczynnika n dotyczy czasu, w którym w salach operacyjnych odbywają się operacje  
lub w laboratoriach – bardzo precyzyjne czynności.
2) Wartość współczynnika n może być podwojona, jeżeli dotyczy drgań sporadycznych uprzednio  
zapowiedzianych np. sygnałami ostrzegawczymi, komunikatami.
3) Wartość współczynnika n może być podwojona, jeżeli dotyczy warsztatów pracy przemysłu ciężkiego, 
np. mechanicznych, odlewniczych.

www.ztm.waw.pl
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elementem tych nawierzchni. Wynika 
to z faktu, iż znacznie sztywniejsza od 
tradycyjnej, konstrukcja nawierzchni 
bezpodsypkowej bez wprowadzenia 
sprężystych elementów tłumiących 
drgania, powodowałaby znacząco 
wyższy poziom drgań. 

po 1989 roku pojawiły się w polsce 
nowoczesne rozwiązania bezpodsyp-
kowych nawierzchni tramwajowych. 
Zastosowanie podobnych rozwiązań 
w nawierzchniach kolejowych zostało 
dopuszczone przez Urząd Transportu 
Kolejowego od 2006 roku. świadec-
twa UTK uzyskały dwa rozwiązania: 
ers eDiLON (ers – embedded rail sys-
tem – szyna w otulinie) i eBs eDiLON 
(eBs – embedded block system – blok 
w otulinie). Oba systemy produkowane 
są w kilku wariantach umożliwiających 
zaprojektowanie nawierzchni odpo-
wiednio do obciążeń toru i wymaga-
nych efektów w zakresie obniżenia 
poziomu drgań sąsiednich budynków. 
Najlepszą skuteczność wibroizolacyj-
ną uzyskuje się stosując dwustopnio-
wą wibroizolację tj. łącząc wspomnia-
ne wyżej systemy z zastosowaniem 
mat wibroizolacyjnych pod płytą 
torową. przykładem skutecznego za-
stosowania rozwiązań eliminujących 
wpływ drgań jest budowa i linii metra 
w Warszawie.

zBaDaj, zanim wyBUDUjesz
W Warszawie, uzyskanie pozwolenia 
na budowę obiektu „w zasięgu” metra 
jest uwarunkowane przedstawieniem 
specjalistycznej opinii z zakresu dia-
gnostyki dynamicznej.

Obiekty nowej zabudowy w odległo-
ści ponad 40 m od ściany tunelu - nie 
wymagają uwzględnienia wpływów 
dynamicznych. Obiekty projektowane 
w odległości mniejszej powinny mieć 
w projekcie uzgodnienia, warunkujące 
otrzymanie pozwolenia na budowę - 
wymagana jest opinia specjalistyczna, 
obejmująca: 

prognozę przewidywanych drgań, • 
ocenę ich wpływu na konstrukcję • 
budynku i ludzi w budynku,
w razie potrzeby określenie sił dyna-• 
micznych obciążających konstrukcję 
oraz ewentualne zalecenia konstruk-
cyjne zmierzające do ograniczenia 
nadmiernego wpływu drgań.

Wnioski
Najważniejsze zasady zapewniające 
bezpieczeństwo obiektów w pobliżu 
metra oraz komfort ludzi prof. stypuła 
zawarł w podsumowaniu swojej pre-
zentacji. Oto one:

celowe jest stosowanie monitorin-• 
gu drgań metra w wybranych bu-
dynkach i eliminowanie pociągów o 
złym stanie kół,
zastosowanie wibroizolacji na-• 
wierzchni szynowych stanowi pod-
stawowy sposób ograniczenia wpły-
wów na budynki i ludzi w budynkach 
drgań generowanych przez metro,
skuteczność wibroizolacyjna no-• 
woczesnych rozwiązań nawierzch-
ni szynowej powinna być najpierw 
prognozowana na podstawie obli-
czeń symulacyjnych wykonanych w 
odniesieniu do reprezentatywnych 
budynków, a następnie sprawdzona 
w kontrolnych pomiarach drgań po 
oddaniu inwestycji do eksploatacji,
pomiary diagnostyczne w czasie • 
budowy metra i kontrolne pomiary 
drgań po oddaniu metra do eksplo-
atacji powinny być zgodnie z pra-
wem wykonywane przez jednostki 
posiadające akredytację do tego 
typu pomiarów.

nawierzchnia eBS + mata wibroizolacyjna 
w metrze warszawskim  

– odcinek bielański

www.facebook.com/ztm.warszawa
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MeTrO W pAryŻU i WArsZAWie
korzyści i zagrożenia

rOZWóJ MeTrA i TrANspOrTU MieJsKiegO W WArsZAWie Nie prZeBiegA  
i NA sZcZęście Nie BęDZie prZeBiegAć WeDłUg MODeLU pArysKiegO. gDyBy 

sieć MeTrA W WArsZAWie ByłA róWNie gęsTA, WóWcZAs ZNAcZącO 
sTrAciłABy NA TyM JAKOść ŻyciA. NA sZANse i ZAgrOŻeNiA płyNące Z gęsTeJ 
sieci MeTrA ZWrócił UWAgę W sWOJeJ preZeNTAcJi ANDrZeJ chOłDZyńsKi.

Warszawa i paryż – dwie stolice o po-
dobnej liczbie ludności, innych grani-
cach administracyjnych i odmiennym 
układzie komunikacyjnym. W War-
szawie na 500 hektarach mieszka ok. 
1,7 mln mieszkańców, w paryżu na 
obszarze pięciokrotnie mniejszym (!) 
2,3 mln mieszkańców. Aktualna gę-
stość zaludnienia w Warszawie to ok. 
3 300 osób/km2, a w paryżu ok. 21 
200 osób/km2.

Rozgęszczanie kontRa metRo
perspektywa rozwoju paryża to po-
większenie powierzchni aglomeracji 
paryskiej, tzw. Wielkiego paryża od 
aktualnej powierzchni ok. 100 km2 
do ok. 500 km2 wraz z jednoczesnym 
wzrostem liczby ludności do 5,5 mln 
mieszkańców (w obszarze paryża intra 
muros + obszaru poza intra muros, aż 
do drugiej obwodnicy zewnętrznej, 
tzw. A-86). specyfika rozwoju Wielkie-
go paryża będzie polegać na zmniej-

szaniu wskaźnika gęstości zaludnie-
nia o połowę, do ok. 11 tys. osób/km2,  
w celu poprawy komfortu życia – re-
alizowanego przez zrównoważone roz-
mieszczenie nowych siedlisk ludzkich, 
na nowych terenach, wśród nowych 
przestrzeni zielonych, terenów spor-
tu, rekreacji i usług itd. rozgęszczając 
jednocześnie (jeśli tylko się uda i o ile 
się uda) centrum, czyli najstarszą część 
miasta, to jest paryż intra muros.

strategia taka jest naturalnie moż-
liwa, z tym, że zakładane „rozgęsz-
czenie” centrum jest bardzo trudne 
do zrealizowania. Z powodu swych 
historycznych zaszłości – sukcesów  
w rozwoju, to w centrum paryża ist-
nieje gęsta tkanka nieruchomości 
prywatnych i innych o potężnej war-
tości, w tym zabytkowych, obsłużona 
bardzo dobrze gęstą siecią metra, 
gdzie presja na utrzymanie ich dużego 
zagęszczenia i na czerpanie korzyści 
właścicielskich m.in. z wynajmu jest 
ogromna. ewentualne wprowadzenie 
doktryny „rozgęszczenia”, wymaga  
w związku z tym konsekwencji poli-
tycznej i ogromnych nakładów finan-
sowych, dostępnych w długim okresie 
(wykup praw właścicielskich i zmianę 
struktury zabudowy).

paradoksalnie zagrożeniem dla dok-
tryny „rozgęszczania” jest gęsta sieć 
metra. Za rozgęszczeniem przemawia 
wielomilionowa liczba turystów rocz-
nie korzystających z paryskiego me-
tra. coraz mniej stałych mieszkańców 
zastąpionych ruchem turystycznym, 
biurami i usługami miejskimi obsługi 
turystycznej oraz handlem, co może 
uczynić z centrum aglomeracji pary-
ża swoisty „Disneyland” odbywający 
się w oryginalnych, historycznych i 
zabytkowych dekoracjach budynków 
z minionych epok.

www.ztm.waw.pl
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nie tylko metro
Dążenie do pokrycia całości terenu 
Warszawy siecią metra według kanonu 
- 1 stacja co 1 km, promień oddziały-
wania każdej stacji 500 m – naśladują-
cego model działania metra paryskie-
go intra muros jest perspektywicznie 
nieopłacalne z racji siedmiokrotnie 
mniejszej gęstości zaludnienia War-
szawy. Nie stanie się opłacalne nawet 
przy dwu lub trzykrotnym wzroście 
liczby ludności w aktualnych grani-
cach administracyjnych.

Zagrożeniem byłoby w tej optyce 
forsowanie rozwoju metra do uzy-
skania gęstości rozmieszczenia linii i 
stacji właściwej paryżowi intra muros, 
gdyż paradoksalnie – w tym modelu 
teoretycznym – taka gęstość metra 
zachęcałaby inwestorów i dewelope-
rów do zagęszczania tkanki miasta – 
oferując tereny atrakcyjnie obsłużone 
komunikacyjnie pod nową zabudowę 
oraz tworzyłaby naturalną presję in-

westycyjną na samorząd celem za-
legalizowania intensyfikacji liczby 
inwestycji i w rezultacie zwiększenia 
liczby mieszkańców w Warszawie, na-
wet do 6,8 mln przy zachowaniu jej 
aktualnych granic administracyjnych,  
w perspektywie najbliższych np. 100 
lat, a co za tym idzie do wzrostu wskaź-
nika gęstości zaludnienia nawet do 
13 600 os./km2, co jest wskaźnikiem 
niekorzystnym i niepożądanym, sta-
nowiącym o radykalnym pogorszeniu 
warunków życia w metropolii.

Naturalnym wnioskiem dla rozwoju 
komunikacji w Warszawie jest równo-
mierne i komplementarne rozwijanie 
czterech systemów transportu miej-
skiego: metra, tramwaju, autobusów 
i kolei podmiejskiej powiązanych ze 
sobą w zintegrowany system pod 
względem planowania, rozwoju i dzia-
łania np. poprzez system tzw. biletów 
sieciowych. Taka strategia powinna 
zapewnić właściwą relację między 
nakładami na systemy transportowe, 
a docelową gęstością zaludnienia, 
optymalną dla jakości życia miesz-
kańców, tj. ok. 6 800 os./km2 (3,4 mln 
mieszkańców na obszarze ok. 500 km2) 
metropolii warszawskiej.

„sięgacze” Do nowych Dzielnic
Uzupełnieniem reguły polegającej na 
rozwijaniu sieci metra tylko w odpo-
wiednio zagęszczonych pod względem 
liczby ludności na km2 obszarach jest 
okazjonalne – wyjątkowe przedłuża-
nie linii metra do intensywnie rozwi-
jających się terenów inwestycyjnych 
położonych w dzielnicach peryferyj-
nych, gdzie liczba ludności będzie 
wzrastać i wzrasta w szybkim tempie 

www.facebook.com/ztm.warszawa
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w sposób wyspowy. W takich przypad-
kach jak najbardziej uzasadnione jest 
przedłużanie linii metra „sięgaczami” 
przebiegającymi nawet przez tereny o 
małej gęstości zaludnienia do obsza-
rów docelowych – wyspowych, o dużej 
gęstości zaludnienia. 

przykładem takich działań jest w pa-
ryżu doprowadzenie linii metra 9 i 10 
do mieszkalno-przemysłowej dzielnicy 
Boulogne-Billancourt, położonej poza 
pierwszą obwodnicą paryża, na zachód 
od miasta, a także przedłużenie linii  
1 do położonej również za pierwszą ob-
wodnicą, na północny-zachód od mia-
sta dzielnicy La Défense – nowoczesnej 
dzielnicy biurowo-wystawienniczo-
mieszkalno-handlowej.

W Warszawie, w ramach tej typolo-
gii wydaje się logiczne i uzasadnione 
przedłużenie części zachodniej drugiej 
linii metra do dzielnicy Ursus, gdzie 
przewidywany jest wzrost liczby lud-
ności do ok. 60 tys. mieszkańców na 
obszarze ok. 400 ha, co daje gęstość 
zaludnienia 15 tys. os./km2 mieszkają-
cych i pracujących na jednym kilome-
trze kwadratowym. ponadto poprzez 
Ursus codziennie dociera do miasta 
znaczna liczba osób podróżujących 
koleją podmiejską z miejscowości 
położonych na południowy zachód i 
zachód od Warszawy, a więc dopro-
wadzenie tam linii metra w tej per-
spektywie i w perspektywie dalszego 
intensywnego wzrostu liczby ludności 
dzielnicy umożliwiłoby odciążenie już 

obecnie przeładowanych pociągów 
podmiejskich, których pasażerowie 
nie jadący do centrum Warszawy prze-
siadaliby się do metra tuż przy granicy 
Warszawy dzięki istnieniu tzw. hub’a  
tj. węzła przesiadkowego między koleją, 
metrem i innymi środkami komunikacji 
miejskiej w obszarze tej dzielnicy.

Jednym z kolejnych przykładów 
rozwinięcia przedmiotowej reguły 
w Warszawie mogą być prowadzone 
ostatnio rozważania nt. rozwoju i prze-
kształceń terenów poprzemysłowych 
huty Lucchini położonej na północ-
nych peryferiach obszaru metropoli-
talnego Warszawy i towarzyszącego 
im przedłużenia pierwszej linii metra  
w kierunku północnym od stacji i węzła 
komunikacyjnego Młociny o jedną lub 
dwie stacje.

rozwój sieci metra powinien być 
ściśle powiązany funkcjonalnie ze 
specyfiką planistyczną i przyszłym 
planowanym lub aktualnym rozwo-
jem obszarów, przez które przebie-
ga. W obszarach przepływu dużych 
potoków pasażerskich odpowiednie 
ukształtowanie funkcjonalno-prze-
strzenne stref wejściowo-wyjścio-
wych stacji metra ma kluczowe zna-
czenie dla sprawnego funkcjonowania 
otaczającej je tkanki miejskiej, w tym 
również dla bezpieczeństwa i wygody 
pasażerów, oraz harmonijnego rozwo-
ju i funkcjonowania danej dzielnicy, 
usług, przestrzeni publicznych, handlu 
i jej lokalnej mikrospołeczności.

www.ztm.waw.pl

Plan rozbudowy metra w Paryżu  
i w warszawie
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eUropejskie centrUm 
przesiadkoWe
Obok La Défense i porte Maillot przy-
kładem takiego rozwiązania jest za-
budowa obszaru Les halles w paryżu 
nad węzłem i stacją metra o tej samej 
nazwie. stacja powstała w latach sie-
demdziesiątych XX wieku po wybu-
rzeniu dawnych hal targowych Baltara. 
Od początku, w fazie jej projektowania 
została ona powiązana funkcjonalnie z 
metrem jako rozległa stacja przesiad-

kowa dla czterech (!) linii metra oraz 
trzech linii kolei podmiejskiej rer, po-
wiązanych totalnie z regionalnym cen-
trum handlowo-usługowym. Z punktu 
widzenia użytkowego stała się szybko 
podstawowym węzłem przesiadko-
wym paryża obsługując dziennie po-
nad milion pasażerów (dla porównania 
w Warszawie z komunikacji miejskiej 
korzysta 2,8 mln pasażerów). centrum 
handlowo-usługowe natomiast stało 
się najbardziej rentownym w paryżu, 
odnotowując dziennie ponad 300 ty-
sięcy klientów.

Natomiast z powodów szybko prze-
mijającej architektury i starzejących 
się rozwiązań funkcjonalnych i mate-
riałowych była ostatnio mocno kryty-
kowana zarówno przez mieszkańców 
miasta, jak i krytyków sztuki. Nikt na-
tomiast nie podważał samej sprawdzo-
nej i zaakceptowanej zasady powiąza-
nia węzła przesiadkowego z miejskim 
centrum handlowo-usługowym. Dlate-
go w ostatnich latach zorganizowano 
nowy konkurs architektoniczny na 
przebudowę tego zespołu funkcjonal-
nego. Nowy projekt zakłada stworze-
nie wewnątrz intensywnie zabudowa-
nego obszaru miasta kwartału, gdzie 
dominować będzie pejzażowa zieleń 
– park, jako uzupełnienie i oprawa do-
tychczasowo istniejących, odpowied-
nio odnowionych i przebudowanych 
obiektów handlu i usług. 

Polskie PRzykŁaDy
W Warszawie przykładem zintegrowa-
nego projektowania i synergii stacji 
metra w powiązaniu z tkanką miejską 
może być projekt stacji metra ron-
do Daszyńskiego drugiej linii metra. 
Odpowiednio ukształtowano tutaj 
wejścia-wyjścia do metra w południo-
wozachodniej części skrzyżowania 
sytuując je w obszarze nowoprojek-
towanego kompleksu budynków biu-
rowo-usługowo-handlowych, tak, że 
realizacja tego przedsięwzięcia jest 
wykonalna w systemie inspirowanym 
założeniami partnerstwa publiczno-
prywatnego, umożliwiając bezkonflik-
towy przepływ potoków pasażerskich 
rzędu dziesięciu tysięcy pasażerów 
dziennie, minimum w pierwszej fazie 
rozwoju obszaru.

projekt BBi Development – społem 
– Juvenes; w miejscu budynku sezam 
należącego do „społem” przy skrzy-
żowaniu ul. Marszałkowskiej i świę-

www.facebook.com/ztm.warszawa

Plan przebudowy węzła  
przesiadkowego Les Halles

Polski przykład (już realizowany) integra-
cji metra z okolicznymi budynkami - wyj-
ście ze stacji bezpośrednio do biurowców
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tokrzyskiej – w rejonie przecięcia 1. 
i 2. linii metra warszawskiego, gdzie 
wejście południowo-wschodnie do 
stacji metra świętokrzyska odbywać 
się będzie poprzez nowe podziemie 
handlowe nowego budynku handlo-
wo-usługowego i biurowego, który 
zastąpić ma budynek „społem”.

W tym aspekcie Warszawa ma pa-
radoksalnie przewagę nad paryżem 
i szansę zrównoważonego rozwoju, 
gdzie w poszczególnych dzielnicach 
miejsca pracy znajdą się obok stałych 
miejsc zamieszkania, wypoczynku i 
sportu, parków i przestrzeni zielonych 
oraz zabytków licznie odwiedzanych 
przez turystów. stwierdzając dobitnie 
Warszawa ma szanse rozwijać się jako 
żyjące, autentyczne i zrównoważone 
miasto. Nie do przecenienia jest rola 
i sposób rozwoju metra oraz komuni-
kacji miejskiej, niosący ze sobą tyleż 
potencjalnych korzyści co zagrożeń.

perspektywa rozwoju Warszawy to 
zachowanie powierzchni aglomeracji 
warszawskiej w aktualnych granicach 
administracyjnych, tj. ok. 500 km2, 
wraz z jednoczesnym wzrostem licz-
by ludności do 3,4 mln jako wartości 
optymalnej, dającej gęstość zalud-
nienia ok. 6 800 os./km2, lub mniej 
rekomendowanej liczby 5,5 mln osób, 
dającej gęstość zaludnienia ok. 11 000 
os./km2. 

www.ztm.waw.pl

Planowane wyjście ze stacji metro Świę-
tokrzyska wprost do budynku „Społem”
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Prawie 3 mld zł  
UNiJNegO DOfiNANsOWANiA

Umowę o dofinansowanie projektu „ii 
linia metra w Warszawie – prace przy-
gotowawcze, projekt i budowa odcinka 
centralnego wraz z zakupem taboru” 
podpisały prezydent Warszawy, hanna 
gronkiewicz-Waltz i dyrektor centrum 
Unijnych projektów Transportowych, 
Anna siejda.

BUDOWA ceNTrALNegO ODciNKA ii LiNii MeTrA ZOsTANie DOfiNANsOWANA 
Z fUNDUsZy UNii eUrOpeJsKieJ. sTOLicA OTrZyMA NA TeN ceL 2,77 MLD Zł! 

umowę, w obecności ministra rozwoju regionalnego elżbiety Bieńkowskiej, podpisały 
prezydent Warszawy, Hanna gronkiewicz-Waltz oraz dyrektor centrum unijnych Projek-
tów transportowych, anna Siejda

Budowa metra to olbrzymia inwesty-
cja, czwarty co do wielkości projekt 
ze wszystkich przewidzianych do 
wsparcia z Ue na lata 2007-13. cał-
kowity koszt przedsięwzięcia to 5,92 
mld zł brutto. W ramach tych środków 
– oprócz prac przygotowawczych, 
projektu i budowy centralnego od-
cinka ii linii metra oraz zakupu taboru 
– zostaną zaprojektowane dwa kolejne 
odcinki tej linii. środki na dofinanso-
wanie zostaną przekazane z programu 
„infrastruktura i środowisko”, z działa-
nia 7.3 „rozwój transportu miejskiego  
w obszarach metropolitarnych”.

– To historyczna chwila dla Warszawy 
i nie tylko. Dofinansowanie centralnego 
odcinka drugiej linii metra to największy 
w historii grant dla samorządu w Polsce 
oraz największa inwestycja samorządo-
wa – dodała hanna gronkiewicz-Waltz, 
prezydent m. st. Warszawy. - Jednocze-
śnie projekt jest bardzo innowacyjny. 
Narzędzia którymi się posługujemy to, 
w porównaniu z budową pierwszej linii 
metra, rewolucja technologiczna. Po-
zwalają na wydrążenie do 25 metrów 
tunelu na dobę – powiedziała prezy-
dent Warszawy.

Biuro funduszy europejskich urzędu 
miasta podczas uroczystości podpisa-
nia umowy o dofinansowaniu budowy 
metra przedstawiło prezentację doty-
czącą pozyskiwania środków europej-
skich przez m.st. Warszawę dla projek-
tów transportowych w perspektywie 
2007/2013 a także pokazującą w jaki 
sposób centralny odcinek ii linii metra 
zmieni Warszawę i ułatwi poruszanie 
się po niej. 

pełną prezentację można obejrzeć na 
stronie internetowej poświęconej bu-
dowie ii linii metra:
www.metro2.ztm.waw.pl/aktualno-
sci.php?i=59&c=2&l=1

www.facebook.com/ztm.warszawa
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WArsZAWsKA LiNiA eDUKAcyJNA  

czas na iii edycję
7 pAźDZierNiKA pONOW-

Nie rOZpOcZNie KUr-
sOWANie WArsZAWsKA 

LiNiA eDUKAcyJNA, cZyLi 
cyKL ZAJęć eDUKAcyJ-
Nych prOWADZONych 

W TrAMWAJU. W pO-
prZeDNieJ eDycJi AKcJi, 
OrgANiZOWANeJ prZeZ 

ZArZąD TrANspOrTU 
MieJsKiegO, TrAMWAJe 
WArsZAWsKie, KOMeN-
Dę sTOłecZNą pOLicJi 

OrAZ WArsZAWsKą grU-
pę WysOKOściOWą s12, 
WZięłO UDZiAł prAWie 

2 Tysiące UcZesTNiKóW. 

Warszawska Linia edukacyjna „wystartowała” w grudniu 
2009 roku i zakończyła się w czerwcu 2010 roku. podczas 
pierwszej edycji w zajęciach wzięło udział 525 uczniów  
z 21 klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się również druga 
odsłona, trwająca od października 2010 do czerwca 2011 
roku. Z możliwości poznania zasad bezpiecznego i kultu-
ralnego podróżowania (zachowanie ciszy i czystości, kaso-
wanie biletów, zwracanie uwagi na bagaż, prawidłowe re-
agowanie w sytuacjach zagrożenia, wsiadanie i wysiadanie 
z pojazdu, używanie tzw. ciepłego guzika) skorzystało aż 
1300 uczniów i nauczycieli.

praktyczną część zajęć w tramwaju, kursującym ulicami 
Warszawy, prowadzili policjanci z Komendy stołecznej po-
licji i pracownicy Nadzoru ruchu Tramwajów Warszawskich, 
natomiast pokaz udzielania pierwszej pomocy – instrukto-
rzy medyczni z Warszawskiej grupy Wysokościowej s12. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowaną przez ZTM 
książeczkę „Z Bilecikiem po Warszawie” – elementarz bez-
piecznego korzystania z komunikacji wraz z edukacyjnym 
planem lekcji oraz przygotowaną przez spółkę Tramwaje 
Warszawskie kamizelkę odblaskową.

Trzecia edycja Warszawskiej Linii edukacyjnej w roku 
szkolnym 2011/2012 wystartuje 7 października. podob-
nie, jak w poprzedniej edycji, zajęcia będą prowadzone 
równocześnie w dwóch tramwajach. W nowoczesnym przez 
ratowników i nadzór ruchu, a w zabytkowym przez policjan-
tów, po czym uczestnicy zamienią się miejscami. Zgłoszenia 
do wzięcia udziału w zajęciach należy przesyłać na adres: 
wle@tw.waw.pl

Dwie poprzednie edycje zebrały bardzo pozytywne recen-
zje uczestników. Oto opinie nauczycielek:

 „Uważam, że Wasza inicjatywa to ogromne wsparcie dla 
szkoły w jej działaniach na rzecz kształtowania prawidłowe-
go zachowania na przystankach oraz w środkach komuni-
kacji publicznej, w szczególności uświadomienie zagrożeń 
wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących zasad  
w czasie podróżowania komunikacją.”

„Uważam, że to świetnie zorganizowana akcja, która w bar-
dzo fajny sposób przybliża dzieciom nie tylko ogólne zasady 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też tak „namacal-
nie” pozwala dziecku znaleźć się w sytuacji zagrożenia, uczy 
jak należy się zachować i pozwala odnaleźć się w sytuacji 
trudnej.”

Więcej o akcji na stronie: www.warszawskaliniaedukacyjna.pl
zajęcia w ramach WLe: w czasie zajęć uczestnicy  
poznają m.in. podstawy pierwszej pomocy

www.facebook.com/ztm.warszawa
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udany Sezon turyStyczny
ZA NAMi KOLeJNy seZON WArsZAWsKich LiNii TUrysTycZNych. reKOr-

DOWy, JeśLi chODZi O LicZBę pAsAŻeróW – Z ATrAKcJi prZygOTOWA-
Nych prZeZ ZArZąD TrANspOrTU MieJsKiegO, sKOrZysTAłO W TyM 
rOKU AŻ 78 Tysięcy OsóB, O 11 prOc. WięceJ NiŻ W rOKU UBiegłyM. 

Wpływ na tak dużą frekwencję, oprócz 
ciekawej oferty (statki, promy i omni-
bus konny) miała niewątpliwie sprzy-
jająca aura. W tym roku bez większych 
przeszkód udało się zrealizować więk-
szość zaplanowanych kursów (4682). 
Odwołano zaledwie 383 kursy, pod-
czas gdy rok wcześniej trzeba było 
zrezygnować aż z 1891. 

Tradycyjnie, największym zainte-
resowaniem cieszyły się darmowe 
promy kursujące pomiędzy brzegami 
Wisły na wysokości Nowodworów, 
podzamcza i cypla czerniakowskiego. 
Z możliwości przeprawy przez rzekę 
skorzystało aż 57 050 osób. 

14 241 pasażerów zdecydowało się 
na wodną wycieczkę tramwajem wod-
nym „Wars”, z którego pokładu można 
było podziwiać niezwykłą panoramę 
stolicy. 

popularne były również rejsy do se-
rocka. Na wycieczkę „Zefirem” po ma-
lowniczym Zalewie Zegrzyńskim wy-
brało się w tym roku aż 4 179 osób.

Z konnych wycieczek zabytkowym 
konnym omnibusem skorzystało na-
tomiast 2 640 osób. 

liczba osób,  
które skorzystały  

z oferty wlt

prom
2010: 47148

2011: 57050

statek do 
serocka

2010: 3778

2011: 4179

Tramwaj 
wodny

2010: 14253

2011: 14241

Omnibus 
konny

2010: 4963

2011: 2640

największym zainteresowaniem cieszyły  
się bezpłatne promy kursujące między  
dwoma brzegami Wisły

na brak zainteresowania  
całodziennymi rejsami nad  

zalew zegrzyński nie można  
było narzekać

www.ztm.waw.pl



W ogólnej ocenie mieszkańcy stolicy 
opisują bezpieczeństwo w mieście (na 
podstawie Barometru Warszawskie-
go z lat 2010-2011) jako raczej dobre 
(70proc. odpowiedzi respondentów). 
przeprowadzono trzy badania, które 
ukazują, iż ogólna ocena respondentów 
w zakresie bezpieczeństwa w mieście 
w danych latach nie uległa znaczącej 
zmianie. W lipcu i grudniu 2010 roku 
oraz w czerwcu bieżącego roku odpo-
wiedzi pozostawały na zbliżonym po-
ziomie, kolejno: 10 proc. - odpowiedź 
bardzo dobrze, 70 proc. - odpowiedź 
raczej dobrze, 15 proc. - raczej źle,  
2 proc. bardzo źle, natomiast w tej kwe-
stii 3 proc. ankietowanych nie miało 
zdania (odpowiedź trudno powiedzieć). 
poziom bezpieczeństwa w mieście 
jest stosunkowo wysoki (80 proc. po-
zytywnych odpowiedzi). Należy doło-
żyć wszelkich starań, aby poziom ten 
zwiększyć (a przynajmniej utrzymać), 
co może przełożyć się na większe za-
dowolenie i spokój mieszkańców.
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MiesZKAńcy cZUJą się 
bezPiecznie

WprAWDZie W sTOLicy NADAL DUŻyM prOBLeMeM JesT  
WANDALiZM (ZAKOńcZył się WłAśNie DrUgi eTAp KAMpANii  

„Nie TOLerUJ, pOWiADOM”), JeDNAK pOZiOM BeZpiecZeńsTWA  
WZrAsTA, cO WyrAźNie pOKAZUJą BADANiA OpiNii spOłecZNeJ. 

Analizując pytanie o poprawę stanu 
bezpieczeństwa w mieście w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy (od momentu 
przeprowadzonego badania) można 
zauważyć, że poziom bezpieczeństwa 
znacznie wzrósł. W 2003 roku popra-
wę zauważał co trzeci z respondentów 
(28 proc.), natomiast w 2011 roku za-
uważył co drugi respondent (50 proc.). 
Opinia o braku poprawy poziomu 
bezpieczeństwa maleje sukcesywnie 
od 2003 roku (2003 – 60 proc. odpo-
wiedzi respondentów, 2011 – 36 proc. 
odpowiedzi respondentów). Najwięk-
szą poprawę zauważono w listopadzie 
2008 roku, kiedy odsetek responden-
tów widzących postęp w kwestiach 
bezpieczeństwa wyniósł prawie 70 
proc. Warty wspomnienia jest fakt, 
iż odsetek mieszkańców stolicy nie 
mających zdania (odpowiedz trudno 
powiedzieć), w tym samym okresie, 
zmalał do 2 proc. powodem takich 
wyników, może być błąd zaistniały 
podczas badania (np. błędna próba) 
lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy od 
listopada 2008 roku, nastąpiła na tyle 
widoczna poprawa poziomu bezpie-
czeństwa, że została zauważona przez 
dużo więcej osób niż zazwyczaj.

Opinia respondentów na temat 
bezpieczeństwa podczas podróży 
wskazuje ogólną tendencję poprawy 
badanego zagadnienia na przestrzeni 
lat. Zdecydowana większość ankie-
towanych nie odczuwa strachu pod-
czas podróży naziemnymi środkami 
transportu publicznego w ciągu dnia. 
Jest to spowodowane większą ilością 
podróżujących osób czy mniejszą 
ilością przestępstw. inaczej sytuacja 
wygląda w nocy. W przeprowadzonych 
badaniach zdecydowanie więcej osób 
odczuwa niepokój przed podróżą o tej 
porze dnia. Wracając z drugiej zmiany, 

Warszawskie metro według  
pasażerów jest najbezpieczniejszym 

środkiem transportu

www.facebook.com/ztm.warszawa
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z kina czy ze spotkania towarzyskie-
go, zdarza się, że w nocnych środkach 
komunikacji miejskiej dochodzi do 
aktów przemocy i wandalizmu. Mimo 
to, wprowadzone przez policję oraz 
Zarząd Transportu Miejskiego inicjaty-
wy (monitoring, patrole policji, telefo-
ny alarmowe) spowodowały, że liczba 
osób obawiająca się podróżowania 
nocą zmalała. Badanie przeprowa-
dzone w lipcu 2010 roku wskazuje, że  
37 proc. badanych czuje się bezpiecz-
nie, natomiast 34 proc. nie czuje się 
bezpiecznie (ilość respondentów 
wskazujących te odpowiedź zmalała 
z 49 proc. do 34 proc.). respondenci 
także czekając na przystankach komu-
nikacji czują się bezpiecznie (poczucie 
bezpieczeństwa wzrosło z 32 proc. do 
82 proc. odpowiedzi respondentów; 
natomiast poczucie lęku zmalało  
z 47 proc. do 10 proc. w latach 2003 
- 2010).  

Analogicznie do powyższych wyni-
ków odnosi się poziom bezpieczeń-
stwa na stacjach metra oraz w po-
ciągach. Na przestrzeni lat widoczny 
jest znaczny wzrost bezpieczeństwa 
przy jednoczesnym spadku poczucia 
strachu. Wyjątkiem jest 2003 rok,  
w którym proporcje te były odwrócone. 
Do wzrostu poziomu bezpieczeństwa 
przyczynił się monitoring, przyciski  

i telefony alarmowe, komisariaty po-
licji na stacjach oraz dodatkowa straż 
metra. Tezę tę potwierdzają fakty, że 
w metrze nie dochodzi do zbyt wielu 
aktów wandalizmu. 

Z badań przeprowadzonych w czerw-
cu 2011 roku wynika, że mieszkańcy 
Warszawy najbardziej obawiają się na-
padów, rozbojów i bójek, zaczepiania 
przez grupy agresywnej młodzieży, 
kradzieży, włamań czy aktów wandali-
zmu. często do tego typu zdarzeń do-
chodzi właśnie w środkach komunikacji 
miejskiej. Aby przeciwdziałać tego typu 
zajściom, w opinii badanych powinno 
się przede wszystkim zwiększyć liczbę 
patroli policji i straży Miejskiej, rozsze-
rzyć monitoring oraz wprowadzić rygo-
rystyczne przepisy prawno-karne. 

Aby poziom bezpieczeństwa w ko-
munikacji miejskiej stale rósł, nale-
ży rozwiązać problem chuligaństwa 
oraz wandalizmu. co roku miasto,  
a także ZTM (gdy do tego typu zda-
rzeń dochodzi w środkach transportu 
publicznego) wydaje milionowe kwo-
ty na naprawę szkód wyrządzonych 
przez wandali. Tymczasem pieniądze 
te mogłyby być przeznaczone np. na 
dalszą poprawę komfortu podróżowa-
nia komunikacją miejską. 

tomasz skoczek

na wzrost poczucia bezpieczeństwa 
pasażerów wpływ również mają wspólne 

działania ztm i Straży miejskiej

www.ztm.waw.pl
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dziękujemy, że byliście z nami
JUBiLeUsZOWA - DZiesiąTA eDycJA DNi TrANspOrTU pUBLicZNegO  

ZA NAMi. ciesZyMy się, Że WZięłO W iMpreZie UDZiAł TAK  
WieLU MiłOśNiKóW KOMUNiKAcJi MieJsKieJ. ZAprAsZAMy  

DO OBeJrZeNiA gALerii ZDJęć Z pierWsZegO DNiA iMpreZy.

www.facebook.com/ztm.warszawa
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32 W lipcu 2011 roku, po 25 latach po 
raz ostatni wyjechał ze swojej ma-
cierzystej zajezdni w przasnyszu, by 
udać się na zasłużoną „emeryturę” do 
Warszawy.

ikarusy-Zemuny montowane były 
przez polską fabrykę w Jelczu w latach 
1982-1989, na bazie podzespołów do-
starczonych przez jugosłowiańską fir-

ostatNi taKi zemUN
iKArUs-ZeMUN iK-160p, NALeŻący DO KLUBU MiłOśNiKóW KOMUNiKAcJi MieJ-

sKieJ W WArsZAWie, JesT prAWDOpODOBNie OsTATNiM TegO TypU sprAW-
NyM AUTOBUseM W pOLsce. AUTOBUs TeN prZeZ cAły OKres sWOJeJ eKs-

pLOATAcJi OBsłUgiWAł LiNie KUrsUJące pOD sZyLDeM pKs prZAsNysZ.

mę ikarus-Zemun. Mierzący 16,75 m 
pojazd wykorzystywany był głównie 
przez przedsiębiorstwa pKs, jednak-
że część tych pojazdów trafiła także 
do komunikacji miejskiej. Do napędu 
trzydrzwiowego autobusu służył 11 li-
trowy silnik Mielec sW680/56/4, który 
dzięki sprzężeniu z 6-biegową manu-
alną skrzynią biegów fps s6-90 umoż-
liwiał osiągnięcie znacznych prędko-
ści. fabryka w Jelczu-Laskowicach do-
konywała ostatecznego montażu tych 
185 konnych pojazdów, dzięki czemu 
we wnętrzu pojazdu można zobaczyć 
dobrze znane z Jelczy pr110 (popular-
nych w latach osiemdziesiątych auto-
busów miejskich) siedzenia i poręcze.

W ostatnich latach eksploatacji Ze-
mun iK-160 p, oznaczony numerem 
inwentarzowym 70504, wykorzysty-
wany był jedynie w dni nauki szkolnej 
do obsługi kursu przasnysz – Maków 
Mazowiecki (o godzinie 6.00) i Maków 
Mazowiecki – przasnysz (o godzinie 
7.00). Ostatni taki kurs wykonał 22 
czerwca 2011 roku. 

Zachowany przez stołeczny Klub 
Miłośników Komunikacji Miejskiej eg-
zemplarz jest w bardzo dobrym stanie 
mechanicznym, co potwierdza jego 
przyjazd o własnych siłach do stolicy. 
6 lipca 2011 roku wjechał w bramy za-
jezdni przy ul. Ostrobramskiej. Z uwa-
gi na zły stan poszycia zewnętrznego  
w przyszłości planowany jest remont 
pojazdu, a także rejestracja na pojazd 
historyczny.

Najbliższą okazją by zobaczyć ten 
pojazd będzie V festiwal Nitów i Koro-
zji, który rozpocznie się 8 października 
(sobota) o godzinie 10.00 na Żoliborzu, 
na parkingu przy rozebranym budyn-
ku ciechu na rogu ulic powązkowskiej  
i Krasińskiego.

Osoby zainteresowane pojazdem  
i jego odrestaurowaniem zapraszamy 
na stronę: www.kmkm.waw.pl
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www.facebook.com/ztm.warszawa

sagarmatha  
cZOłO NieBA

NA NieZWyKłą WysTAWę fOTOgrAfii Z NepALU ZAprAsZA ANNA KrypA. 

sagarmatha to nepalska nazwa Mount 
everestu, co w dosłownym tłumacze-
niu oznacza czoło Nieba.

Anna Krypa jest absolwentką eu-
ropejskiej Akademii sztuk, w zakre-
sie projektowania graficznego. „cały 
czas ścieraja się we mnie trzy żywio-
ły: podróżowanie, góry i fotografia. 
Uwielbiam „być w drodze”, poznawać, 
dotykać, smakować... strach i smutek 
czuję tylko wtedy, gdy pomyślę, że 
przede mną skończyła się droga... Na 
szczęście jest jeszcze wiele miejsc, 
które czekają, aż dotrę do nich z ple-
cakiem, aparatem i odwagą” – mówi 
autorka, od dzieciństwa zafascyno-
wana fotografią.

Autorka pasję wspinaczkową upra-
wia również na facebooka. i każdego, 
komu marzy się wyprawa w nieznane 
lub po prostu, chciałby pogadać i wy-
mienić się spostrzeżeniami, zaprasza 
na autorski, facebookowy fan page 
sagarmatha Adventure club, który 
zrzesza miłośników gór, trekkingu  
i sportów ekstremalnych. 

podczas pierwszej wyprawy w hi-
malaje, po około dwóch tygodniach 
wspinaczki, zdobyła swój najwyższy 
do tej pory szczyt Kala patthar (5545 
m n.p.m.). himalaje zawsze ją pociąga-
ły i jest to jedna z jej ulubionych wy-
praw. Jak mówi, stanęła wtedy „oko 
w oko” z Mount everestem i trafiła do 

mekki wspinaczy – Kathmandu. Ka-
thamndu tętni życiem w dzień i noc, 
na ulicach miasta można spotkać tu-
rystów, kórzy domykaja plany wypraw, 
mędrców i buddyjskich mnichów,  
a w okolicy Monkey Temple figlujące 
małpki, zachęcają turystów do odwie-
dzenia świątyni. Każdy, kto wybiera sie 
do Kathmandu powinien skosztować 
miejscowego specjału, pierogów mo-
mo z nadzieniem z jaka, koniecznie za-
planować wyprawę w góry i przejść się 
jednym z wielu wiszących mostów.

wystawę będzie można oglądać  
w Parku sztuki na węźle komunika-
cyjnym młociny od 14 października.
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