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DroDzy  
CzytelniCy
Warszawa stawia na „szynę”. Metro, pociągi, tramwaje są 
mniej narażone na korki i bardziej ekologiczne. Nic więc 
dziwnego, że unowocześnianie i „przyspieszanie” transpor-
tu szynowego jest kluczowym zadaniem przy rozwijaniu 
układu komunikacyjnego stolicy. 

Budowa drugiej linii metra, coraz większy zasięg Wspól-
nego Biletu, priorytety dla tramwajów – to kroki ku jeszcze 
lepszej komunikacji. Niestety, nie zawsze – jak wydaje się 
niektórym – można od razu wykonać krok „siedmiomilowy”. 
Zmiany muszą być poprzedzone analizami, ich wprowadze-
nie wymaga czasu i pieniędzy. ZTM, choć jest organizatorem 
komunikacji zbiorowej, musi pamiętać, że transport w War-
szawie ma być zrównoważony. Nie można, ot tak, zapalić 
zielonego światła tramwajom, bo na poprzecznych ulicach 
staną nie tylko samochody, ale i autobusy. Jak pokazujemy 
na przykładzie innych europejskich miast, nawet tam gdzie 
priorytety są o wiele bardziej zaawansowane, tramwaje też 
czasem muszą poczekać, a sterowanie sygnalizacją dla nich 
nie wszędzie jest uznawane za najlepsze rozwiązanie.

Utrudnienia przy budowie metra potrwają jeszcze długo, 
ale to nie znaczy, że przez ten czas Warszawa będzie spara-
liżowana. pasażerowie bardzo dobrze „nauczyli się” zmian. 
również miejskie instytucje szybko reagują, gdy zamiast 
dobrych rozwiązań można wprowadzić jeszcze lepsze.

Nie można także zapominać o uprzywilejowaniu komu-
nikacji autobusowej. Nowe buspasy nie wzbudzają entu-
zjazmu kierowców, ale z ich dobrodziejstwa korzystają – o 
wiele liczniejsi – pasażerowie, spieszący się w godzinach 
szczytu do pracy lub szkoły.

Kierowców też nie zostawiamy samych sobie, bo z myślą 
o nich uruchamiane są dodatkowe parkingi. Można na nich 
zostawić auto i dalej – szybciej i taniej – pojechać komuni-
kacją. Już dziś ZTM myśli także o kibicach, którzy tłumnie 
stawią się na euro 2012.

Miłej lektury.

Andrzej Skwarek
a.skwarek@ztm.waw.pl
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„Zamknięcie” na czas budowy metra najważniejszego 
praskiego skrzyżowania przez pierwsze dni mocno skom-
plikowało życie warszawiakom. Ale tak, jak w 2009 roku, 
podczas remontu trasy W-Z, pasażerowie szybko odnaleź-
li się w nowej rzeczywistości. Komunikacja również radzi 
sobie nienajgorzej.

Już w pierwszych dniach obowiązywania zmian, wpro-
wadzono korekty tras, żeby autobusy nie traciły czasu w 
korkach na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Okrzei oraz 
na dojeździe do mostu świętokrzyskiego. przesunięto 
i wydłużono najbardziej oblegane przystanki. A przede 
wszystkim, zapewniono ogromną częstotliwość kurso-
wania pojazdów komunikacji miejskiej. W ciągu jednej 
godziny szczytu, tylko w jednym kierunku, trasą W-Z 
przejeżdżają 93 autobusy i tramwaje, a od 7 listopada 
będzie ich jeszcze więcej – 101! 

Wolne miejsca przy Wileńskim

przez Wileński – jedzie się

Wszyscy, którzy podróżują samo-
chodem od strony Pragi i targówka, 
zamiast przeciskać się na drugą stro-
nę Wisły i martwić o miejsce par-
kingowe w centrum, bez problemu 
znajdą je na parkingu P+R w centrum 
Handlowym Wileńska. Dalej - taniej 
i szybciej – pojadą komunikacją 
miejską. 

Na przygotowanym przez ZTM tym-
czasowym parkingu przesiadkowym, 
na dolnym poziomie (-1) centrum han-
dlowego systematycznie przybywa 

Aby w godzinach porannego szczytu zapewnić pasażerom 
lepszy dojazd z pl. Wileńskiego do metra, od 7 listopada 
zacznie kursować linia 460. pojedzie, co 5 minut, jedno-
kierunkowo na trasie: 

ZAJeZDNiA sTALOWA – stalowa – rzeszotarskiej – al. soli-
darności – most śląsko-Dąbrowski – al. solidarności – Me-
TrO rATUsZ ArseNAŁ

Z powrotem autobusy będą wracały, bez przystanków, na 
pragę, aby jak najszybciej zabrać kolejnych pasażerów ja-
dących do centrum.

Aby zapewnić więcej miejsc dojeżdżającym z targówka, 
pomiędzy 7.00 a 8.00, częściej – co 5 minut – będą kurso-
wały autobusy linii 160.

Komunikację poprawić mogą też pasażerowie. Gdy na 
przystanek, np. „przy cerkwi” podjeżdża autobus, nie warto 
„wciskać się” do środka, jeśli nie ma już miejsca – zwłaszcza, 
gdy chcemy dojechać tylko do metra. często kierowca (i pa-
sażerowie) tracą cenne minuty, bo ktoś za wszelką cenę chce 
wsiąść i nie można zamknąć drzwi. Ten problem pojawia się 
szczególnie w godzinach porannego szczytu, gdy na Dwo-
rzec Wileński przyjeżdżają – jeden za drugim – wypełnione 
pociągi. To powoduje opóźnienia na kolejnych przystankach 
i zaburza regularność kursowania w całym mieście. Auto-
busy podjeżdżające na przystanki częściej niż co minutę, 
zabiorą wszystkich chętnych.

Nieco gorzej do zmian zaadaptowali się kierowcy samo-
chodów osobowych. Wciąż straż miejska ma pełne ręce 
roboty, nakładając mandaty na tych, którzy nie respektu-
ją zakazu wjazdu na zamknięty odcinek Trasy W-Z. po tylu 
dniach trudno mówić o roztargnieniu czy braku informacji. 
Zwykle jest to po prostu „cwaniactwo” – a może się uda? 
ryzyko wygranej w takiej loterii jest niewielkie, a los może 
kosztować nawet 500 złotych.

parkujących. W czwartek, 3 listopada, 
ok. 13.00, było zajętych 116 spośród 
265 dostępnych miejsc. Auta można 
zostawiać od poniedziałku do czwart-
ku, w godz. 7.00-23.00, a w piątek od 
7.00 do 20.00. Aby bezpłatnie zapar-
kować wystarczy co najmniej dobowy 
bilet ZTM.

Do dyspozycji kierowców są także 
bezpłatne miejsca postojowe na skraj-
nych pasach al. solidarności, pomię-
dzy ul. szwedzką a Dworcem Wileń-
skim, na jezdni w kierunku centrum.

www.facebook.com/ztm.warszawa
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KOLeJNy p+r NA JAGieLLOńsKieJ?

eUrOpArKOWANie

www.ztm.waw.pl

Myślimy już o kolejnych parkingo-
wych udogodnieniach dla kierow-
ców, aby zachęcić ich do przesiadki 
do komunikacji i zmniejszyć korki na 
ulicach Warszawy. Do 5 listopada na 
stronie ZtM można głosować w ankie-
cie, czy dobrym pomysłem jest uru-
chomienie parkingu „Parkuj i Jedź” 
przy ul. Jagiellońskiej, na wysokości 
przystanku Śliwice. Wynik głosowa-
nia będzie ważnym argumentem przy 
podejmowaniu decyzji.

czytelnikom iZTM zdradzamy do-
tychczasowe wyniki trwającego gło-
sowania (stan na czwartek). Na stronie 
ZTM 65 proc. respondentów opowia-
da się za utworzeniem p+r, przeciw 
jest – 35 proc. Oprócz naszej witryny 
głosowanie trwa również na stronach 
Urzędu Dzielnicy Białołęka, Urzędu 
Miasta Legionowo i na portalu tvn-
warszawa.pl. 

Na razie zdecydowana większość 
internautów popiera ideę uruchomie-
nia parkingu. Opcję „Tak” wybrało 73,5 
proc. głosujących na stronie Legiono-
wa i 73 proc. odwiedzających stronę 
Białołęki. Za parkingiem jest także 55 
proc. użytkowników portalu TVN. 

ZtM nie zapomina o zmotoryzowanych kibicach Euro 2012. W 
czasie mistrzostw będzie czekać na nich ponad 20 tys. dodat-
kowych miejsc parkingowych na obrzeżach miasta, skąd na 
stadion i do strefy kibica dojadą transportem zbiorowym.

parkingi dla kibiców będą bardzo pojemne. Najmniejszy z nich 
będzie mógł pomieścić tysiąc samochodów. Zostaną zlokali-
zowane w miejscach, do których można łatwo dojechać samo-
chodem, a także tam, skąd szybko i wygodnie można wydostać 
się komunikacją miejską. po analizie wielu potencjalnych loka-
lizacji parkingów wytypowano następujące miejsca: 

centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej  • 
– ok. 2 tys. miejsc parkingowych.
Żerań – tereny po fabryce samochodów (jadąc w kierun-• 
ku centrum – po lewej stronie ul. Jagiellońskiej)  
– ok. 1 tys. miejsc parkingowych.
Tereny Mennicy polskiej przy ul. Jagiellońskiej (jadąc • 
w kierunku centrum po prawej stronie) – ok. 7-8 tys. 
miejsc parkingowych. 
centrum Usług Logistycznych Komendy Głównej policji • 
przy lotnisku Bemowo – ok. 4 tys. miejsc parkingowych.
Warszawski rolno-spożywczy rynek Hurtowy w Broni-• 
szach – ok. 1 tys. miejsc parkingowych.
Tor Wyścigów Konnych na służewcu – ok. 2,5 tys. miejsc • 
parkingowych.
Hipodrom w Wesołej – ok. 3 tys. miejsc parkingowych.• 

Będzie łącznie ok. 21,5 tys. miejsc parkingowych.

W Warszawie powstał zespół zajmujący się prowadzeniem 
negocjacji z właścicielami tych terenów. W jego skład wcho-
dzą: zastępca prezydenta Warszawy Jacek Wojciechowicz, dy-
rektor Biura Drogownictwa i Komunikacji, dyrektor ZTM oraz 
kierownik Działu Zarządzania Węzłami Komunikacyjnymi ZTM. 
Najprawdopodobniej na początku przyszłego roku zostaną za-
warte umowy. po ich podpisaniu będą prowadzone prace nad 
przystosowaniem tych terenów na potrzeby parkingowe. 
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Podczas budowy II linii metra kluczowe znaczenie ma 
uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej. Daje mieszkań-
com miasta wybór – może mniej komfortowy, ale szybszy 
przejazd komunikacją miejską lub wolniejszy „w zaciszu” 
swojego samochodu. Alternatywa jest taka, że w korkach 
solidarnie będą stali wszyscy – i samochód, którym jedzie 
jedna osoba, i autobus z prawie 200 pasażerami. 

Na czas budowy metra przy placu Wileńskim, zostały wy-
tyczone tymczasowe buspasy na Jagiellońskiej i Targowej. 
Od granic miasta, o odcinek pomiędzy ulicami Krynoliny i 
Fantazyjną, wydłużono buspas na radzymińskiej w kierun-
ku centrum. Jeszcze w listopadzie powinno rozpocząć się 
wytyczanie buspasa na ul. Gór-
czewskiej, na odcinku pomiędzy 
ulicami powstańców śląskich i 
Młynarską – w kierunku centrum. 
Będzie działał w godzinach poran-
nego i popołudniowego szczytu 
(7.00 – 10.00 oraz 14.00 – 19.00), 
a więc w czasie (dotyczy to zwłasz-
cza godzin porannych), gdy często 
są odnotowywane opóźnienia linii 
autobusowych. Na buspas „wjadą” 
także taksówki oraz pojazdy Miej-
skiego Transportu Osób Niepełno-

TeN BUspAs JesT pOTrZeBNy!

Warunkiem przyspieszenia trans-
portu szynowego jest modernizacja 
infrastruktury. Dlatego zanim będzie 
lepiej, trzeba liczyć się z utrudnienia-
mi. 5 listopada rozpoczną się roboty 
torowe między Falenicą a Wawrem. 
na tym odcinku pociągi będą kurso-
wały tylko po jednym torze. część z 
nich będzie kursowała na skróconej 
trasie. to ważna informacja szcze-
gólnie dla pasażerów Szybkiej Kolei 
Miejskiej i Kolei Mazowieckich do-
jeżdżających do centrum Warszawy z 
Otwocka i Wawra. Prace zakończą się 
17 listopada. 

W czasie robót pociągi między War-
szawą Falenicą a Warszawą Wawrem 
będą kursowały tylko po jednym torze. 
pociągi w każdym kierunku będą kur-
sowały przez ok. 30-40 minut, potem 
kierunek ruchu zostanie odwrócony. W 
godzinach porannego szczytu priorytet 
będą miały pociągi kursujące do cen-
trum Warszawy. W godzinach szczytu 
popołudniowego uprzywilejowany zo-
stanie kierunek przeciwny. 

W związku z tym, że przepustowość 

linii kolejowej zostanie mocno ograni-
czona, część pociągów szybkiej Kolei 
Miejskiej na linii S1 będzie kursowała na 
trasach skróconych: pruszków – Warsza-
wa Gocławek oraz pruszków – Warszawa 
Wschodnia – pruszków. W tej sytuacji 
największy ciężar obsługi tej linii spad-
nie na Koleje Mazowieckie. W związku 
z tym, na wniosek Zarządu transportu 
Miejskiego, KM wydłużą dwa swoje 
składy. Obecnie kursują one jako pocią-
gi złożone z dwóch jednostek eZT. Od 5 
listopada będą to składy potrójne. Jed-

UTrUDNieNiA NA LiNii s1

nym z nich będzie pociąg wyruszający z 
Otwocka do Warszawy o godz. 7.00. 

Dodatkowo ZtM skieruje również 
do obsługi linii 521, kursującej wzdłuż 
linii kolejowej, dodatkowe autobusy. 
Będą one, w godzinach porannego 
szczytu, kursowały jako tzw. „wtycz-
ki” (kursy nieujęte w rozkładach jazdy 
na przystankach) na trasie skróconej: 
Falenica – rondo Wiatraczna. Do tego 
warto wspomnieć, że linia 521 będzie 
obsługiwana (przez cały dzień) wyłącz-
nie przez autobusy przegubowe. 

www.facebook.com/ztm.warszawa

sprawnych – czyli busy przewoźników, którzy świadczą usługi 
na podstawie umów z Urzędem m.st. Warszawy (dla MTON 
jest dostępny także buspas na radzymińskiej, a kolejne będą 
„otwierane” stopniowo, wraz z aktualizacją projektów orga-
nizacji ruchu).

Korzyści z buspasa na Górczewskiej będą szczególnie od-
czuwalne w czasie budowy ii linii metra w rejonie placu Wi-
leńskiego. Buspas pozwoli usprawnić kursowanie linii, które 
z uwagi na trasę i częstotliwość są swego rodzaju „kręgosłu-
pem” komunikacyjnym na linii wschód - zachód i mają ogrom-
ne znaczenie nie tylko dla mieszkańców Bemowa, ale także 
innych, często odległych dzielnic. Mowa tu choćby o linii 190, 

kursującej przez ciąg Trasy W-Z na 
Targówek i dalej do Marek, linii 109 
– zapewniającej dojazd do centrum, 
a także linii e-2 na Mokotów i Wila-
nów. Aby efektywnie wykorzystać 
dostępny tabor przy dużej często-
tliwości kursowania, konieczne jest 
zminimalizowanie ryzyka utknięcia 
autobusów w korkach, zwłaszcza na 
długiej trasie, „przez plac budowy”. 
Zmniejszy je nowy buspas.

W cZAsie prAc TOrOWycH WsZysTKie BiLeTy Z TAryFy ZTM BęDą HONOrO-
WANe W pOciąGAcH KM KUrsUJącycH NA LiNii OTWOcKieJ, ŁącZNie Z BiLe-
TAMi JeDNOrAZOWyMi i cZAsOWyMi. HONOrOWANe BęDą TAKŻe WsZysT-
Kie UprAWNieNiA DO prZeJAZDóW ULGOWycH i BeZpŁATNycH. Z KOLei W 
pOciąGAcH sKM NA LiNii S1 (NA ODciNKU OD WArsZAWy ZAcHODNieJ DO 
OTWOcKA) BęDą HONOrOWANe WsZysTKie BiLeTy Z TAryFy KM UprAWNiA-
Jące DO prZeJAZDóW pOciąGAMi KM NA LiNii OTWOcKieJ. 
BILEtY „KARtOnIKOWE” Z PASKIEM MAGnEtYcZnYM, KtóRE nIE BĘDĄ 
SKASOWAnE W MOMEncIE ROZPOcZĘcIA PODRóŻY POcIĄGIEM KM, BĘDĄ 
MuSIAŁY (nIEZWŁOcZnIE PO WEJŚcIu DO POcIĄGu) „SKASOWAnE” PRZEZ 
KIEROWnIKA POcIĄGu. KierOWNiK pOciąGU ZALeGALiZUJe BiLeTy WpisUJąc 
ręcZNie NA icH ODWrOcie sTOsOWNą iNFOrMAcJę.
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SZYBSZA KOMunIKAcJA 
TrAMWAJOWA W ZAsięGU ręKi

Dla autobusów wytyczane są kolej-
ne buspasy, w przypadku tramwajów 
– podejmowane działania na rzecz 
przyspieszenia przejazdu przez skrzy-
żowania. Wspomniane wyżej zmiany, 
jakkolwiek zgodne ze strategią zrów-
noważonego rozwoju transportu, mu-
szą być wynikiem rzetelnej analizy, 
uwzględniającej sytuację rozmaitych 
uczestników ruchu. W efekcie nie są 
aż tak proste do zrealizowania, jak 
wydaje się mniej wtajemniczonym. 
Uzyskanie korzystnych dla pasażerów 
efektów jest możliwe, jednak wyma-
ga czasu i zaangażowania nakładów 
finansowych. stąd spodziewane - wy-
nikające z nich - oszczędności, bę-
dą miały przede wszystkim wymiar 
pozafinansowy.

sieć tramwajowa jest ważnym, ale 
jednym z wielu elementów stołecz-
nego systemu transportu zbiorowego 
- tramwaje wykonują ok. 24 proc. „pra-
cy przewozowej”, przewożą dziennie 
ok. 570,8 tys., czyli 21 proc. pasażerów 
(np. autobusy odpowiednio 56 proc. 
„pracy przewozowej” i 49 proc. pasa-
żerów). Dlatego projektując priorytety 
dla tramwajów, nie można zaniedby-
wać pozostałych środków miejskiego 

transportu, które ze względu na swój 
znaczny zasięg, nierzadko przyspa-
rzają pasażerów komunikacji tramwa-
jowej. Nie wolno zapominać też o roz-
wijaniu kolejnych zachęt do korzysta-
nia z komunikacji zbiorowej, takich jak 
nowe parkingi p+r, integracja węzłów 
przesiadkowych z transportem kolejo-
wym, rozwój zasięgu Wspólnego Bile-
tu i sieci połączeń sKM, czy też rozbu-
dowa systemu dynamicznej informacji 
pasażerskiej. Duże znaczenie ma rów-
nież strategiczna inwestycja miejska 
– budowa ii linii metra. Te wszystkie 
inicjatywy są wspólnie podejmowane 
– w ramach kompetencji - przez jed-
nostki miejskie, w tym ZTM. Warto bo-
wiem podkreślić, że warunkiem „przy-
ciągnięcia” kolejnych pasażerów jest 
jednoczesny rozwój całej infrastruk-
tury służącej komunikacji zbiorowej, 
przy jednoczesnej poprawie oferty 
przewozowej (wzrost częstotliwości 
kursowania poszczególnych linii, po-
prawa komfortu podróżowania) na ob-
szarze stołecznej aglomeracji. 

średnia prędkość t ramwajów  
w Warszawie – około 17,4 km/godz.  
– jest porównywalna z innymi polskimi 
miastami. Dodatkowym atutem stoli-

sKróceNie cZAsU pO-
DróŻy pAsAŻeróW, 
A prZeZ TO UATrAK-

cyJNieNie TrANspOr-
TU ZBiOrOWeGO DLA 
MiesZKAńcóW WAr-

sZAWy i AGLOMerAcJi 
TO ZADANiA, JAKie sTA-

WiA sOBie ZTM. JeD-
NyM Z WArUNKóW icH 

reALiZAcJi JesT DALsZe 
UprZyWiLeJOWANie 
pOJAZDóW KOMUNi-

KAcJi MieJsKieJ. W TyM 
ceLU róŻNe JeDNOsT-

Ki MieJsKie WspóŁ-
prAcUJą Ze sOBą, 

DZiAŁAJąc NA rZecZ 
pAsAŻeróW sTOŁecZ-

NeJ KOMUNiKAcJi. 

www.ztm.waw.pl
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cy jest to, że 95-proc. torowisk jest 
oddzielonych od jezdni dla samocho-
dów. Zdaniem naukowców, prędkość 
tę można podwyższyć. Wprowadzenie 
priorytetów wymaga jednak szczegó-
łowych analiz, by uniknąć pochop-
nych decyzji. Jednym z dostępnych 
rozwiązań jest korekta programów 
sygnalizacji świetlnej. Musi ona jed-
nak zostać poprzedzona m.in. zbada-
niem rzeczywistych warunków ruchu 
oraz sporządzeniem bilansu zysków i 
strat dla całej komunikacji zbiorowej, z 
uwzględnieniem zmiany warunków dla 
transportu indywidualnego. Bezreflek-
syjne uprzywilejowanie tramwajów, a 
tym samym częstsze wstrzymywanie 
ruchu na poprzecznych ulicach, może 
spowolnić nie tylko prywatne samo-
chody, ale także autobusy. Dlatego 
potrzebne są wyważone decyzje, uza-
leżnione od usytuowania danej trasy 
tramwajowej.

Działania, których celem jest „przy-
spieszenie” komunikacji tramwajo-
wej w Warszawie są prowadzone od 
dłuższego czasu. Dotyczą zarówno 

organizacji ruchu na pojedynczych 
skrzyżowaniach, jak i całych ciągów 
komunikacyjnych. Trwają m.in. prace 
przygotowawcze do skorygowania 
sygnalizacji świetlnej w Al. Jerozo-
limskich, w związku z funkcjonującym 
tam pasem autobusowym. Wspólnym 
zamierzeniem jest również przygoto-
wywanie dokumentu z wytycznymi i 
standardami dla priorytetu tramwajo-
wego w warunkach warszawskich. 

ZTM współpracuje m.in. z Tramwajami 
Warszawskimi i wspiera ich działania. 
spółka realizuje szereg projektów, 
przewidujących wdrożenie prioryte-
tu dla tramwajów, na następujących 
trasach:

ciąg ulic:•  Wolska - połczyńska - 
powstańców śląskich - al. reymon-
ta - Wólczyńska - Nocznickiego 
- Młociny oraz na ul. Górczewskiej. 
realizacja w latach 2011-2012.
Piaski – Kielecka (Rakowiecka) • 
piaski - Broniewskiego - al. Jana 
pawła ii - chałubińskiego - al. Nie-
podległości - rakowiecka - Kielec-
ka. realizacja do 2013 roku.
targowa – al. Zieleniecka • 
Odcinek od Dw. Wileńskiego do 
ronda Waszyngtona. realizacja w 
latach 2011-2012.
Dw. Wileński – Żerań Wsch.•  
Odcinek 11 Listopada - rondo Żaba 
- Odrowąża - Budowlana - rembie-
lińska - Annopol. realizacja w 2013 
roku.
ul. Marymoncka•  
realizacja w 2013 roku. 
ul. Obozowa•  
realizacja w latach 2013-2014.
Linia na tarchomin•  
realizacja w latach 2012-2013.

Dodatkowo przewidziana jest moder-
nizacja programów sygnalizacji świetl-
nej wzdłuż trasy linii tramwajowej 9 
(Gocławek – Okęcie) oraz – punktowo 
– na wybranych skrzyżowaniach.

Przewiduje się, że realizacja projek-
tów umożliwi w każdym przypadku 
skrócenie czasów przejazdu tram-
wajów o kilka minut. W efekcie, w 
perspektywie najbliższych kilku lat 
prędkość komunikacyjna tramwajów 
wzrośnie do ok. 20 km/godz. 

eFeKTeM DOTycHcZAsOWycH DZiAŁAń NA rZecZ UprZyWiLeJOWANiA 
KOMUNiKAcJi JesT pONAD 32,5 KM WyDZieLONycH pAsóW AUTOBU-

sOWycH (OrAZ pONAD 12,5 KM ULic Z priOryTeTeM DLA AUTOBU-
sóW), A TAKŻe 4,8 KM WspóLNeGO TOrOWisKA TrAMWAJOWO-AUTO-

BUsOWeGO NA TrAsie W-Z i 95 prOc. WyDZieLONycH TOrOWisK.

www.facebook.com/ztm.warszawa
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WIEDEŃ
sieć tramwajowa ma 175,6 kilometra, z 
czego 26 proc. torów jest wydzielonych 
(separacja wprowadzana stopniowo  
– po 900 metrów w 2009 i 2010 roku). 
priorytet obejmuje 70 proc. skrzyżo-
wań. Na ok. 20 kilometrach synchro-
nizacja świateł daje tramwajom „zie-
loną falę”. Tramwaje mogą oczekiwać 
na przejazd maksymalnie 3 minuty. 
Obecnie, na jednym skrzyżowaniu jest 
testowane rozwiązanie, umożliwiające 
motorniczemu opóźnionego tramwaju 
„zapalenie” zielonego światła. efek-
tem priorytetu są bardziej regularne 
przejazdy tramwajów.

PR AGA
Trasy tramwajowe mają łączną dłu-
gość 142 kilometrów. Ok. 10 proc. 
torowisk jest wspólna z ruchem in-
dywidualnym. Na pozostałych, inne 
pojazdy nie mogą wjeżdżać na tory, z 
wyjątkiem wąskich odcinków. istotne 
zapisy dla usprawnienia komunikacji 
szynowej znajdują się w prawie dro-
gowym - parkowanie jest zabronione 
bliżej niż 3,5 metra od prawej szyny. 
Aby dodatkowo zabezpieczyć torowi-
ska, od jezdni oddzielają je podłużne 
separatory, tzw. bumliki.

Tramwaje są bezwarunkowo uprzy-
wilejowane (mogą przejechać co 1,5 
minuty w każdym kierunku). priory-
tety w zakresie sygnalizacji świetlnej 
obejmują 65 proc. tras. Tam, gdzie 

PRIORYtEtY ZA GRAnIcĄ 
NADANie KOMUNiKAcJi 

sZyNOWeJ priOryTeTU, 
pOprZeZ ODpOWieDNie 

ZAprOGrAMOWANie 
syGNALiZAcJi śWieTL-

NeJ, MUsi Być pOprZe-
DZONe WNiKLiWyMi 

ANALiZAMi. WyMAGA 
cZAsU i FUNDUsZy. 

spóJrZMy, JAK Z „prZy-
spiesZeNieM” TrAMWA-

JóW pOrADZiŁy sOBie 
eUrOpeJsKie MiAsTA 

NALeŻące DO sTOWA-
rZysZeNiA eMTA.

nie ma dynamicznego sterowania 
sygnalizacją, światła są, przeważnie 
skoordynowane. 

planowane jest wprowadzenie prio-
rytetu na kolejnych odcinkach tras. 
Maksymalny czas oczekiwania przez 
tramwaje na „otwarcie” przejazdu, ma 
być na nich zbliżony do 1 minuty (w 
zależności do lokalnych warunków). 
przygotowywane jest również roz-
wiązanie, umożliwiające włączanie 
zielonego światła przez motornicze-
go opóźnionego tramwaju. Jego szer-
sze zastosowanie będzie zależało od 
usprawnienia przesyłu danych pomię-
dzy tramwajami i sygnalizatorami.

pomiary skuteczności priorytetu są 
przeprowadzane indywidualnie dla 
każdego skrzyżowania i ogólnie, pod 
kątem wpływu na prędkość komuni-
kacyjną linii, rozkłady jazdy i liczbę 
pojazdów konieczną do obsługi połą-
czeń. potwierdzają oszczędność czasu 
i taboru.

BRuK SEL A
sieć tramwajowa ma długość 136,4 ki-
lometra. 76 procent torowisk jest od-
dzielonych od jezdni dla ruchu indywi-
dualnego (z czego 10 proc. przebiega w 
tunelach). Zgodnie z planami, odsetek 
wydzielonych pasów dla tramwajów 
ma być zwiększony do 90 proc. 

priorytety dla tramwajów obejmu-
ją 6 proc. sieci. planowano, że już w 
2010 roku będzie to 100 procent, ale 
prace opóźniły się. Zgodnie z planem, 
najdłuższy czas oczekiwania tramwa-
jów na skrzyżowaniu będzie wynosił 
3 minuty.

Obecnie są oceniane efekty testów 
nowego systemu dynamicznego zarzą-
dzania sygnalizacją świetlną. „Zielona 
fala” dla samochodów została tak skal-
kulowana, aby stojący na przystanku 
tramwaj miał jak największą szansę 
otrzymania sygnału, zezwalającego 
na jazdę w momencie zakończenia 
wysiadania i wsiadania pasażerów. 
ponieważ czas potrzebny na „wymia-
nę” pasażerów jest zmienny, a przy 
tym trzeba uwzględnić ruch w obu 
kierunkach – konieczne są poprawki w 
systemie komputerowego sterowania 
ruchem, do którego tramwaj wysyła 
sygnał o swoim dokładnym położeniu 
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(komputer decyduje o zapaleniu lub 
„przedłużeniu” zielonego światła, aby 
zminimalizować czas postoju tramwaju 
lub umożliwić mu swobodny przejazd). 
Na testowym, 8-kilometrowym odcin-
ku, czasy przejazdów skróciły się od 
2 do 10 minut. Wprowadzenie pełne-
go priorytetu dla tramwajów nie było 
możliwe, ponieważ czas oczekiwania 
dla pieszych, przechodzących przez 
skrzyżowanie, musiałby być dłuższy 
niż 2 minuty.

Na skrzyżowaniach bez „zielonej fa-
li”, priorytet jest oparty na wykrywa-
niu zbliżających się pojazdów z odle-
głości 60 metrów, z małą zmiennością 
czasów wyświetlania poszczególnych 
sygnałów. pozwala to zaoszczędzić 
tramwajom do 10 sekund na skrzyżo-
waniu. Ten system nie jest modyfiko-
wany od 10 lat. 

HELSInKI
sieć tramwajowa ma długość 112,3 ki-
lometra, z czego 54,6 kilometra toro-
wisk jest wydzielonych. Na wszystkich 
trasach obowiązują priorytety, ale nie 
stosuje się dynamicznego sterowania 
sygnalizacją świetlną. efektem uprzy-
wilejowania jest bardziej efektywne 
wykorzystanie taboru. Oszczędności 
czasu przyniosła rezygnacja ze sprze-
daży biletów przez motorniczych oraz 
zastosowanie szybciej zamykających 
się drzwi.

MANChESTER
sieć tramwajowa ma 40 kilometrów 
długości. Ok. 10 proc. torów jest oddzie-
lonych od ruchu indywidualnego.
Tramwaje korzystają z priorytetu, któ-
ry „pokrywa” 95 proc. sieci. W centrum 
miasta mogą przejechać przez skrzy-
żowanie co ok. 1,5 minuty. również 
na planowanych trasach komunikacja 
szynowa będzie uprzywilejowana. 
Zielone światło dla tramwajów będzie 
zapalało się – średnio – co 6 minut, a 
w centrum – co 1 minutę.

sys tem zar ządzania ruchem, 
uwzględniający precyzyjną pozycję 
pojazdów, pozwala skutecznie za-
pobiegać opóźnieniom tramwajów. 
efekty wprowadzenia priorytetów nie 
były wnikliwie mierzone, ale organi-
zator transportu szacuje, że pasaże-
rowie oszczędzają do 40 sekund na 
skrzyżowaniu.

MADRy T 
Dotąd wybudowano 36 kilometrów 
torowisk. Tramwaje korzystają z prio-

W Wielu zachodnioeuropej-
skich miastach wciąż trwają 

testy, jakie rozwiązania nada-
jące priorytet tramwajom są 

najskuteczniejsze. nie zapo-
mina się przy tym, że światła 
palą się także dla samocho-
dóW, autobusóW i pieszych. 

ponadto organizatorzy 
transportu szukają oszczęd-

ności czasu, szkoląc personel 
i unowocześniając tabor.  
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rytetów na całej sieci. Na przejazd 
przez skrzyżowanie mogą czekać do 
5 minut. Torowiska są całkowicie wy-
dzielone. Jako sposób na przyspiesze-
nie komunikacji szynowej, organizator 
transportu wymienia szkolenia dla 
motorniczych.

BARCELONA
W Barcelonie działają dwie sieci tram-
wajowe – TBX i TBs, po 15 kilometrów 
długości każda. Torowiska są całkowi-
cie wydzielone.

sieć TBX objęta jest priorytetem w 
30 proc., a TBs - w 35 proc. W przypad-
ku pierwszej z nich, tam, gdzie nie ma 
dynamicznego zarządzania sygnaliza-
cją, na 70 proc. kolejnych skrzyżowań 
światła dla tramwajów są zsynchroni-
zowane. W przypadku drugiej – na 85 
proc.

Na jednotorowych trasach tramwaje 
przejeżdżają bez zatrzymania – uprzy-
wilejowanie działa perfekcyjnie. Na 
podwójnych torach ok. 15 proc. pojaz-
dów musi poczekać na światłach, gdy 
z dynamicznego priorytetu korzysta 
tramwaj jadący z przeciwnego kie-
runku. Maksymalny czas oczekiwania, 
zanim to one będą mogły skorzystać z 
priorytetu, wynosi ok. 1 minuty.

Wszystkie urządzania do sterowania 
ruchem wykorzystują oprogramowa-
nie wprowadzone w 2002 roku, pod-
czas budowy linii tramwajowych. so-
ftware dobrze współpracuje z „zieloną 
falą”, ale nieco gorzej z dynamicznym 
zarządzaniem sygnalizacją, zwłaszcza 
na dwutorowych trasach (program nie 
może zoptymalizować scenariusza z 
dwoma tramwajami przekraczającymi 
skrzyżowanie z przeciwnych stron). 
Dlatego działania organizatora zmie-
rzają do synchronizowania sygnali-
zacji na kolejnych skrzyżowaniach, a 
nie do wprowadzania dynamicznego 
zarządzania ruchem.

Na odcinkach z dynamicznymi prio-
rytetami, tramwaje kursują szybciej, 
ale mniej regularnie – „nie trafiają” w 
rozkład. Na trasach z „zieloną falą” jest 
odwrotnie – pojazdy jadą nieco wol-
niej, ale punktualnie, jak w zegarku. 
Więcej skarg, jakie otrzymuje organi-
zator transportu - od mieszkańców i 
policji drogowej - dotyczy skrzyżowań 
z dynamicznym zarządzaniem sygnali-
zacją. Mieszkańcy Barcelony nie lubią, 
gdy czas wyświetlania poszczególnych 
sygnałów jest zmienny. Niezadowoleni 

są zwłaszcza piesi, gdy nagle skraca im 
się czas na przejście na drugą stronę 
ulicy. Zdaniem organizatora, prioryte-
ty oparte na dynamicznym sterowaniu 
powinny być wprowadzane tak, aby 
niemal niezauważalnie zmieniać dłu-
gość świateł, a to jest osiągalne tylko 
z nowszym oprogramowaniem.

efektem uprzywilejowania tramwa-
jów - jak ocenia organizator transportu 
- jest konkurencyjna prędkość handlo-
wa tramwajów (uwzględnia postój na 
przystankach i warunki uliczne, w tym 
korki) – 18 km/godz.

WALENCJA
sieć tramwajowa liczy 20 kilometrów. 
Torowiska na całej długości (z wy-
jątkiem skrzyżowań) są wydzielone. 
Jak wynika z informacji organizatora 
transportu, nie wykorzystuje się dy-
namicznego zarządzania sygnalizacją 
świetlną. Nie ma także koordynacji 
sygnalizacji – „zielonej fali” na ko-
lejnych skrzyżowaniach. plany wpro-
wadzenia priorytetu nie są sprecyzo-
wane. Uprzywilejowanie komunikacji 
dotyczy autobusów - sieć buspasów 
ma 75,8 kilometra długości.

BiRMiNGhAM
Łączna długość tras to 20,4 kilometra. 
Tramwaje korzystają z priorytetów, 
obecnie przejeżdżają przez skrzyżo-
wania co 8 minut w każdym kierunku. 
Ok. 2 kilometrów torów przebiega 
„po ulicy”, w tym 750 metrów jest do-
stępnych tylko dla tramwajów. reszta 
torowisk jest wydzielona i ułożona na 
kolejowych podkładach. Na odcinku 
wspólnym z ruchem indywidualnym 
jest siedem skrzyżowań ze sterowa-
niem sygnalizacją, dającym priorytet 
tramwajom. Trwają przygotowania 
do budowy 600-metrowego odcinka 
przez centrum miasta. Niemal na całej 
długości tory zostaną wydzielone, a na 
jednym wspólnym skrzyżowaniu tram-
waje będą korzystały z priorytetu.

Europejskie Stowarzyszenie Metro-
politalnych Zarządów transportu 
(EMtA) skupia podmioty zajmujące się 
transportem publicznym w najwięk-
szych europejskich metropoliach. 
Zarząd transportu Miejskiego w War-
szawie jest jego członkiem od 2008 
roku, a dyrektor ZtM Leszek Ruta za-
siada w zarządzie Stowarzyszenia. 

przyspieszenie komunikacji 
szynowej wymaga nakładów 

finansoWych. potrzebne 
jest noWoczesne oprogra-

mowanie do zarządzania 
ruchem, a także rozbudowa 

systemów określających 
precyzyjną pozycję pojaz-

dóW komunikacji miejskiej 
i umożliwiających komuni-

kację pomiędzy tramwajami 
a sygnalizacją świetlną.
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Współczesny tramwaj, przy spełnieniu 
kilku warunków, może być bardzo atrak-
cyjnym środkiem transportu publicz-
nego. W porównaniu z komunikacją au-
tobusową cechuje go wysoka zdolność 
przewozowa. W jednym tramwaju może 
się zmieścić nawet 350 pasażerów (np. 
w 54-metrowym tramwaju combino, 
eksploatowanym w Budapeszcie), a 
więc ponad dwukrotnie więcej niż w 
najdłuższym autobusie. Dodając dużo 
lepsze parametry ruchowe pozwalają-
ce osiągnąć wyższą prędkość komu-
nikacyjną, otrzymujemy środek trans-
portu umożliwiający w krótkim czasie 
przewiezienie dużo więcej pasażerów. 
co prawda jeszcze lepsze możliwości w 
tym zakresie ma metro, jednak biorąc 
pod uwagę niebagatelny koszt budo-
wy tuneli oraz koszty eksploatacji ko-
lei podziemnej, tramwaj wypada tutaj 
dużo korzystniej.

To nie koniec zalet. Dzięki wprowa-
dzeniu wagonów niskopodłogowych 
tramwaje stały się bardziej dostępne 
dla osób niepełnosprawnych. Niejed-
nokrotnie wygrywają nawet z liniami 
metra, którego podziemne stacje, bu-
dowane wiele lat temu, dostępne są 
wyłącznie dla osób zdrowych i w pełni 
sprawnych, a ich adaptacja pochłania 
dużo czasu i środków.

Niebagatelne znaczenie ma też 
aspekt ekologiczny. choć produkcja 
energii elektrycznej często nie jest 

DLACZEGO TRAMWAJ 
MA prZysZŁOść

cOrAZ WięKsZe ZATŁO-
cZeNie ULic W MiA-

sTAcH prZycZyNiŁO się 
póŁ WieKU TeMU DO 

sTOpNiOWeGO ODcHO-
DZeNiA OD KOMUNiKA-

cJi TrAMWAJOWeJ. 
pArADOKsALNie Te 

sAMe cZyNNiKi W 
OsTATNicH LATAcH 

prZycZyNiŁy się DO 
reNesANsU TeGO śrOD-

KA TrANspOrTU. 

obojętna dla środowiska naturalnego, 
to jednak w miejscu operowania tram-
waju pozwala zredukować w atmosfe-
rze ilość szkodliwych substancji, a do-
datkowo – dzięki napędowi elektrycz-
nemu – zmniejszona zostaje emisja ha-
łasu. czynniki te sprawiają, że tramwaj 
jest doskonałym środkiem transportu 
w centrach miast, w strefach pieszych 
czy na terenach rekreacyjnych.

Współczesne tramwaje są często 
elementem polityki przestrzennej. 
W miastach, w których buduje się od 
nowa linie tramwajowe, dokonuje się 
przy okazji poważnych przekształceń 
w strukturze miasta, wyłączając z ruchu 
indywidualnego całe ulice i zmieniając 
je z ruchliwych arterii w miejsca przy-
jazne mieszkańcom.

Oczywiście tramwaje nie są środ-
kiem idealnym. Ze względu na związa-
nie z torowiskiem oraz siecią trakcyjną 
mają małą elastyczność w sytuacjach 
awaryjnych, np. przy wypadkach lub 
remontach. W przypadku źle utrzyma-
nej infrastruktury mogą powodować 
większy hałas. Jednak wszystkie te 
mankamenty można zminimalizować 
na bieżąco modernizując torowiska, 
tabor oraz wprowadzając odpowiedni 
poziom organizacji. sumarycznie więc, 
parafrazując słowa Marka Twaina, po-
głoski o zmierzchu tramwajów są moc-
no przesadzone.
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Główne zalety
Transport szynowy - zgodnie z zapisami przyjętej w 
2009 roku „stra tegii Zrównoważonego rozwoju systemu 
Transporto wego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne” 
– został uznany za kluczowy w Warszawie. ZTM, rozwijając 
sieć połączeń, korzysta z wytycznych zawartych w tym do-
kumencie. Dlatego też w układzie komunikacyjnym stolicy 
tramwaje, pociągi i metro pełnią funkcję podstawową, a 
autobusy uzupełniającą – dowożą pasażerów do linii trans-
portu szynowego, zapewniają obsługę rejonów i ciągów 
komunikacyjnych nie posiadających dostępu do szyn. 

Transport szynowy – tramwaje, pociągi szybkiej Kolei 
Miejskiej, Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej oraz metro – ma coraz większy udział w przewozach. 
przekroczył on już 50 procent. 

Transport szynowy góruje również, jeśli chodzi o pręd-
kość, z jaką przewozi pasażerów w stolicy. średnia prędkość 
komunikacyjna pociągów metra wynosi 33,8 km/godz. a 
sKM – 40,6 km/godz. Dla przykładu autobusowe linie zwy-
kłe jeżdżą z prędkością 20,8 km/godz., a przyspieszone – 
24,5 km/godz.. 

wspólny Bilet na szynach
Rozwiązaniem, które zintegrowało komunikację miejską 
z transportem kolejowym i usprawniło podróżowanie 
po aglomeracji warszawskiej okazał się Wspólny Bilet. 
umożliwił mieszkańcom stolicy i gmin podwarszawskich 
korzystanie z pociągów przewoźników kolejowych na 
podstawie wybranych biletów ZtM. 

Jego historia sięga 2002 roku. Wówczas podpisano 
pierwsze umowy, które pozwoliły pasażerom z Warszawy 
i kilku gmin ościennych na podróżowanie pociągami pKp. 
W kolejnych latach kontynuowano działania, rozważając 
róż ne warianty współpracy z przewoźnikami kolejowymi 
– m.in. ryczałtowy zakup usług przewozowych, specjalny 
bilet uprawniający do korzystania z usług ZTM i jednej linii 

StAWIAMY nA KOLEJ
KOMUNiKAcJA sZyNOWA W Mieście 

TO Nie TyLKO MeTrO i TrAMWAJe. 
sZyBKOść i eKOLOGiA, NieZALeŻNOść 
OD UTrUDNień W rUcHU DrOGOWyM 

OrAZ DUŻe ZDOLNOści prZeWOZO-
We TO TAKŻe ATUTy KOLei. Z pOWO-

DZeNieM WyKOrZysTUJe Je ZArZąD 
TrANspOrTU MieJsKieGO BUDUJąc 

sieć pOŁącZeń NA TereNie AGLOMe-
rAcJi WArsZAWsKieJ. O sŁUsZNOści 

TAKieGO KierUNKU śWiADcZy sUKces 
WspóLNeGO BiLeTU iNTeGrUJąceGO 

MieJsKą i KOLeJOWą TAryFę. OBecNie, 
prAWie pOŁOWA pAsAŻeróW pOcią-

GóW KOLei MAZOWiecKicH KOrZysTA 
Z BiLeTóW ZTM.

uDZIAŁ W PRZEWOZAcH 
(dane szacunkowe z czerwca 2011 r.)

49,51%
Autobusy

21,96%
tramwaje

17,16%
Metro

4,76%
SKM

6,28%
KM (linia S-9) 0,33%

WKD
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pKp w określonym obszarze, specjalny bilet uprawniający 
do korzystania z oferty ZTM i wszystkich linii pKp w okre-
ślonym obszarze i dopłatę ZTM do biletów kolejowych. 
Ostatecznie zdecydowano się na opłatę za wykonaną pracę 
eksploatacyjną, a bilety zaczęto honorować na podstawie 
umów cywilnoprawnych, zawieranych pomiędzy Zarządem 
Transportu Miejskiego, Kolejami Mazowieckimi i Warszawską 
Koleją Dojazdową. 

Obszar, w którym użytkownicy bile tów ZTM mogą podró-
żować pociągami Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej jest systematycznie poszerzany i docelowo 
ma objąć całą stołeczną aglomerację - plany zakładają po-
wstanie do roku 2015 systemu linii szybkiej kolei miejskiej 
na 7 liniach kolejowych, o łącznej długości 223 km. 

Rozwiązanie się spRawdza
Wspólny Bilet sprawdza się doskonale i od kilku lat cieszy 
się dużym zainteresowaniem pasażerów, a odsetek osób 
podróżujących codziennie pociągami Kolei Mazowieckich 
z biletami ZtM utrzymuje się stale na wysokim poziomie 
– 48,38 proc. 

specjalnie dla czytelników iZTM przedstawiamy wyniki 
badań z maja br., które pokazują, że większość użytkowni-
ków Wspólnego Biletu - 56,85 proc., korzysta z niego na 
terenie i strefy biletowej ZTM. W ii strefie odsetek ten jest 
niższy i wynosi 36,88 proc.

waRszawa ŚRódmieŚcie – pRuszków 
W maju br. udział osób podróżujących trasą „pruszkowską” 
na podstawie biletów ZTM wyniósł 44,76 proc., co oznacza 
niewielki wzrost w porównaniu z marcem, kiedy wynosił 
44,40 proc. 

Zdecydowana większość pasażerów na tej trasie – 53,93 
proc. podróżuje w granicach i strefy, między stacjami śród-
mieście i Ursusem, a 29,92 proc. w ii strefie, na odcinku 
pomiędzy Ursusem a pruszkowem. 

16 WRZEŚnIA 2005 ROKu 
posiadacze biletów 30- i 90-dniowych (bez biletów na 1 linię) 
mogą podróżować także pociągami Kolei Ma zowieckich na 
odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Ursus; muszą jednak 
uzyskać nieodpłatny bilet okresowy KM do Warszaweskiej 
Karty Miejskiej; 

1 cZERWcA 2006 ROKu 
obszar obowiązywania rozstaje rozszerzony o kolejne odcinki: 
Warszawa Wschod nia-Warszawa-Jeziorki, Warszawa-Gołąbki;  
w tym przypadku pasażerowie mają obowiązek uzyskania 
odpłatnego biletu okresowego KM do WKM (w cenie: 10 zł do 
1 miesiąca lub 30 zł powyżej 1 miesiąca) a bilet okresowy KM 
jest ważny do końca ważności biletu na WKM; 

1 LIPcA 2006 ROKu 
zwiększenie obszaru o odcinek Warszawa Wschodnia - Warsza-
wa Falenica; obowiązywały te same zasady co powyżej;  

1 LIStOPADA 2006 ROKu 
objęcie ofertą całego obszaru Warszawy (i strefa bez odcinka 
W-wa Wileńska - Ząbki); warunkiem korzystania z tego udo-
godnienia było uzyskanie dodatkowego biletu kolejowe go do 
Warszawskiej Karty Miejskiej za zryczałtowaną opłatą  
w wy sokości 5 zł; 

1 StYcZnIA 2007 ROKu 
zniesienie konieczności uzyskiwania dodatkowego biletu  
kolejowego do WKM 

15 StYcZnIA 2007 ROKu  
zwiększenie obszaru o odcinek Warszawa śród mieście  
WKD-Warszawa salomea 

16 cZERWcA 2007 ROKu  
zwiększenie obszaru o odcinki Warszawa Wi leńska-Ząbki  
oraz Warszawa salomea – Opacz 

7 StYcZnIA 2008 ROKu  
rozszerzenie oferty o posiadaczy biletów krót kookresowych, 
od dobowego wzwyż 

15 LIStOPADA 2008 ROKu  
zwiększenie obszaru o odcinki Warszawa Ursus-pruszków  
oraz Warszawa Wola Grzybowska - sulejówek Miłosna 

1 StYcZnIA 2009 ROKu  
objęcie ofertą całego obszaru ZTM (i + ii strefa)

hARMONOGRAM WPROWADZANiA  
WSPóLnEGO BILEtu:
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waRszawa ŚRódmieŚcie – sulejówek miłosna 
pomiędzy Warszawą a sulejówkiem Miłosną odsetek osób ko-
rzystających ze Wspólnego Biletu w maju 2011 roku wynosił 
46,51 proc. (50,58 w marcu br.). 

Najwięcej - 55,86 proc. pasażerów korzystało w bieżącym 
roku z biletu w granicach i strefy (na odcinku ze śródmieścia 
do Woli Grzybowskiej), a 20,98 proc. w ii strefie. 

waRszawa ŚRódmieŚcie – płochocin 
Trasą w kierunku sochaczewa i Łowicza z biletami ZTM 
podróżowało w maju br. 36,17 proc. osób (36,59 proc w 
marcu). 

prawie połowa respondentów – 46,58 proc. – podróżo-
wała pociągami w i strefie. W ii strefie na odcinku Gołąbki-
płochocin odsetek ten wynosił 23,31 proc. 

waRszawa wileńska – zaGoŚciniec 
Na trasie pomiędzy Warszawą a Zagościńcem (Wołomin) w ma-
ju 2011 roku na podstawie biletów ZTM podróżowało 65,19 
proc. pasażerów. W marcu ten udział wynosił 68,60 proc. 

Aż 70,65 proc. podróżowało w i strefie (pomiędzy Warsza-
wą Wileńską a Ząbkami), a 61,76 proc. w ii strefie biletowej, 
pomiędzy Ząbkami a Zagościńcem. 

waRszawa ŚRódmieŚcie – ŚRódBoRów 
Wśród pasażerów jeżdżących w kierunku Otwocka, na trasie 
pomiędzy Warszawą a śródborowem, udział osób podró-
żujących na podstawie biletów ZTM wynosił w maju 47,54 
proc. W marcu było to 46,76 proc. 

55,73 proc. pasażerów podróżowało w granicach i strefy, 
pomiędzy Warszawą śródmieściem a Falenicą, a 34,87 proc. 
pomiędzy Falenica a śródborowem w ii strefie biletowej. 

waRszawa ŚRódmieŚcie – zalesie GóRne 
Wśród ankietowanych na trasie piaseczyńskiej, udział pa-
sażerów Kolei Mazowieckich ze Wspólnym Biletem wynosił 
w maju 49,61 proc. (44,96 w marcu). 

W i strefie ze śródmieścia do Jeziorek podróżowało 61,45 
proc. pasażerów, a w ii – 35,24 proc. 

waRszawa Gdańska – chotomów 
W maju 2011 roku 48,05 proc. pasażerów podróżujących z 
Legionowa (Warszawa – chotomów) posiadało bilety ZTM. 

na wkd też pRawie 50 pRoc. 
pasażerów Warszawskiej Kolei Dojazdowej, korzystających 
z biletów ZTM na odcinku pomiędzy Dworcem śródmieście 
a przystankiem Opacz, przebadano w kwietniu 2010 roku. 
49,52 proc. pasażerów miało Wspólny Bilet.

odsetek osób podróżujących codziennie pociąga-
mi kolei mazowieckich na podstawie Wspólnego 
Biletu utrzymuje się stale na wysokim poziomie.  

obszar, w którym użytkownicy bile tów ztm 
mogą podróżować pociągami kolei mazowiec-

kich oraz WarszaWskiej kolei dojazdoWej jest 
systematycznie poszerzany i docelowo ma objąć 

całą stołeczną aglomerację - plany zakładają 
powstanie do roku 2015 systemu linii szybkiej 

kolei miejskiej o łącznej długości 223 km.
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Belgowie zostali wybrani ze względu 
na bardzo duże doświadczenie – z po-
wodzeniem budowali i eksploatowali 
sieci tramwajowe w kilku europejskich 
miastach, m.in. w Neapolu, Mediolanie 
oraz Lwowie. Zaoferowali również mia-
stu bardzo intratne warunki finansowe 
– 5 proc. wpływów brutto rocznie do 
kasy magistratu już po trzech latach od 
uruchomienia działalności. podpisa-
na umowa zobowiązywała brukselską 
firmę m.in. do uruchomienia w ciągu 
trzech lat siedmiu linii tramwajów kon-
nych i dawała im prawo eksploatacji 
linii przez 35 lat (do 1916 roku). Wła-
dze Warszawy zastrzegły sobie jednak 
prawo wykupu koncesji po 15 latach, za 
kwotę równą zyskowi firmy z ostatnich 
pięciu lat. 

W Warszawie istniała już wtedy 
pierwsza „żelazna droga konna” o dłu-
gości 6,2 km, łącząca Dworzec Wiedeń-
ski z dworcami praskimi - petersburskim 
(Wileńskim) i Terespolskim (Wschod-
nim), powstała w 1866 roku. Wybu-
dowało ją Główne Towarzystwo Dróg 
Żelaznych rosyjskich, które miało kon-
cesję na jej eksploatację przez 86 lat. 
co ciekawe, była to trzecia konna linia 
tramwajowa na świecie. po raz pierwszy 
ten rodzaj transportu wykorzystano w 
Nowym Jorku. Linia łącząca Harlem z 4 
Aleją powstała w 1832 roku, następny 
był Berlin (1865 rok)

Jednotorowa trasa (o długości 6,2 km 
i rosyjskim rozstawie torów - 1525 mm) 

BELGIJSKIE POcZĄtKI
HisTOriA WArsZAW-

sKicH TrAMWAJóW JesT 
ZWiąZANA Z… BrUKse-
Lą. TO WŁAśNie BeLGiJ-

sKA FirMA sOciéTé 
GéNérALe De TrAM-

WAys WyGrAŁA pierW-
sZy MięDZyNArODOWy 

KONKUrs, rOZpisANy 
prZeZ óWcZesNeGO 

preZyDeNTA WArsZA-
Wy sOKrATesA sTAryN-
KieWicZA. 23 WrZeśNiA 
1880 rOKU pODpisANO 

UMOWę NA MODerNiZA-
cJę i BUDOWę sieci 

TrAMWAJóW KONNycH. 
prZeDsTAWiAMy KróTKi 
rys HisTOrycZNy TeGO 
WspóLNeGO BrUKseL-
sKO-WArsZAWsKieGO 

epiZODU HisTOrii 
KOMUNiKAcJi.

biegła ul. Marszałkowską, Królewską, 
Krakowskim przedmieściem, mostem 
Kierbedzia oraz wiaduktem pancera i 
miała trzy główne odgałęzienia – z ul. 
Wileńskiej do Dworca petersburskiego, 
ul. Targową, Wołową i Kijowską do Dwor-
ca Terespolskiego oraz ul. Królewską do 
pl. Grzybowskiego. Dodatkowo wybu-
dowano bocznicę w kierunku Wisły do 
przystani, gdzie przybijały parowce. 
cztery mijanki znajdowały się na ulicy 
Marszałkowskiej przy świętokrzyskiej, 
Królewskiej przy Mazowieckiej, Kra-
kowskim przedmieściu przy resursie 
Obywatelskiej i na grobli praskiej. 

Koszt budowy linii, łącznie z posze-
rzeniem Krakowskiego przedmieścia 
wyniósł 50 tys. rubli. pasażerów obsłu-
giwały tzw. „ropuchy”, jak potocznie 
nazywano dwupoziomowe, wagony 
duńskiej firmy scandia, pomalowane na 
kolor czerwony. W 1869 roku przewio-
zły one aż 378 tys. pasażerów, chociaż 
linia miała charakter głównie towarowy. 
Opłatę za przejazd (trzeba było odliczyć 
cała kwotę) należało wnieść od razu po 
zajęciu miejsca w pojeździe. 

po uruchomieniu kolei obwodowej 
z mostem pod cytadelą znaczenie tej 
międzydworcowej linii znacznie spadło, 
dlatego już w latach 70. XiX wieku pod-
jęto działania mające doprowadzić do 
budowy sieci tramwajów konnych. W 
latach 1871 i 1872 powstały kolejno aż 
trzy projekty objęcia komunikacją tram-
wajową innych obszarów Warszawy. 
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spółka akcyjna Warszawskie Tramwaje została zawiązana 23 października 1882 roku aktem notarialnym sporządzonym przez mecenasa  
L.-ph.-ch. de Doncker, notariusza w Brukseli (ogłoszona w Monitorze Belgijskim z 4-5 listopada 1882). statut spółki został zmieniony 2 

kwietnia 1884 roku (ogłoszony 16 kwietnia 1884 w Monitorze Belgijskim) i 28 kwietnia 1899 roku (ogłoszony 14 maja 1899 w Monitorze 
Belgijskim). Kapitał zakładowy: 5,850,000 franków dzielił się na 11,700 akcji kapitałowych o wartości nominalnej 500 franków każda i na 

12,000 akcji gratisowych, nieposiadających określonej wartości nominalnej. Akcja gratisowa numer: 06425 bez wartości nominalnej zosta-
ła wyemitowana zgodnie z postanowieniem Walnego Zgromadzenia z 28 kwietnia 1899 roku. Bruksela, 27 de l’industrie, Ve Monnom.

pierwsze prace przy budowie za-
jezdni tramwajów konnych na Mura-
nowie (przy ul. sierakowskiej, w po-
bliżu obecnej zajezdni autobusowej 
przy ul. inflanckiej) i Mokotowie (przy 
ul. puławskiej, w miejscu obecnego 
skrzyżowania z ul. Goworka) rozpo-
częły się latem 1881 roku i zakończy-
ły kilka miesięcy później. „Belgijskie” 
tramwaje wyjechały po raz pierwszy 
ze stacji głównej na Muranowie 18 
października 1881 roku o godzinie 
13.00. Zasiedli w nich przedstawiciele 
władz miasta z prezydentem staryn-
kiewiczem, dyrektor spółki – Bolesław 
chorąży, arystokracja i dziennikarze. 
regularną obsługę pasażerów na tra-
sie pl. Muranowski – rogatki Moko-
towskie rozpoczęto tego samego dnia 
o godzinie 15.00. 

przez pewien czas w Warszawie 
funkcjonowały jednak dwa odrębne 
systemy tramwajowe, problem udało 
się rozwiązać dopiero w 1882 roku, 
kiedy na mocy porozumienia Towa-

rzystwo Belgijskie przejęło całą sieć 
i tabor konny tramwaju kolejowego za 
odszkodowanie w wysokości 10 tys. 
rubli rocznie (płatne do 1952 roku). 

W 1883 roku, po zakończeniu bu-
dowy przez société Générale de 
Tramways, sieć liczyła już 21,5 km. 
Na 11 liniach, oznaczonych kolorami 
(ok. 50 proc. ówczesnych mieszkań-
ców Warszawy było niepiśmiennych) 
kursowało ponad 170 wozów w sza-
firowo-żółtych barwach, które prze-
wiozły w ciągu roku ok. 10 mln pasa-
żerów. poszczególne linie oznaczano 
kolorami na tabliczkach, dodatkowo 
na dachu wzdłuż burt umieszczano 
tablice z nazwami pętli, po rosyjsku i 
polsku. Wagony (lżejsze od rosyjskich 
„ropuch”) miały dwa przedziały – dla 
i klasy z miękkimi siedzeniami i klasy 
ii – z siedzeniami twardymi. Każdy z 
nich miał sześć miejsc stojących i pięć 
siedzących. 



Z  H i s T O r i i  K O M U N i K A c J i

17

www.facebook.com/ztm.warszawa

Współpraca z société Générale de 
Tramways została zakończona w 1899 
roku, kiedy magistrat kierowany przez 
prezydenta Bibikowa podjął decyzję o 
wykupie koncesji. W chwili przejęcia 
sieć tramwajów konnych w stolicy li-
czyła już 29,3 km długości, po których 
kursowało 17 linii. Tabor liczył wów-
czas 282 wagony i był obsługiwany 
przez 656 koni.

W związku z przejęciem tramwajów 
miasto płaciło Belgom ok. 350 tys. 
rubli rocznie do roku 1916. Do 1952 
roku płaciło także 10 tys. rubli rocznie 
Głównemu Towarzystwu Dróg Żela-
znych rosyjskich. Nowym dzierżaw-
cą, magistrat nie mógł bezpośrednio 
zarządzać przedsiębiorstwem, został 
Zarząd Tramwajów, w skład którego 
weszli przedstawiciele sfery finanso-
wej i arystokracji.

BIAŁA
rOGATKi pOWąZKOWsKie - powązkowska - Dzika - Muranowska - pl. Muranowski - Nalewki  
- świętojerska - pl. Krasińskich - Długa - Wąska - podwale - pl. Zamkowy - Krakowskie przedmieście  
- Nowy świat - pl. św. Aleksandra - Al. Ujazdowska - Bagatela - MOKOTóW

BIAŁA Z cZERWOnYM 
KRZYŻEM

rOGATKi pOWąZKOWsKie - powązkowska - Dzika - Muranowska - pl. Muranowski - Nalewki  
- Bielańska - pl. Teatralny - Nowosenatorska - Trębacka - Krakowskie przedmieście - Nowy świat  
- pl. św. Aleksandra - Al. Ujazdowska - Bagatela - MOKOTóW

CZERWONA
śWięTOJersKA / NALeWKi - świętojerska - pl. Krasińskich - Długa - Wąska - podwale - pl. Zamkowy  
- Krakowskie przedmieście - Nowy świat - pL. śW. ALeKsANDrA

ZiELONA pL. ZAMKOWy - Krakowskie przedmieście - Królewska - Marszałkowska - MOKOTóW

CZERWONO-ZiELONA
pL. ZAMKOWy - Nowy Zjazd - most Kierbedzia - Aleksandrowska - Targowa - Wołowa - sokola  
- DW. TerespOLsKi  (BrZesKi)

ZIELOnO-ŻóŁtA
DW. WieDeńsKi - Marszałkowska - Królewska - Krakowskie przedmieście - Nowy Zjazd  
- most Kierbedzia - Aleksandrowska - Targowa - Wileńska - DW. peTersBUrsKi

cIEMnOŻóŁtA 
(POMARAŃcZOWA)

rOGATKi pOWąZKOWsKie - powązkowska - Dzika - Muranowska - pl. Muranowski - Nalewki  
- Bielańska - pl. Teatralny - Nowosenatorska - Trębacka - Krakowskie przedmieście - Królewska  
- pl. Grzybowski - Twarda - srebrna - Towarowa - sTAcJA TOWArOWA

JASnOŻóŁtA
pL. MUrANOWsKi - Nalewki - Bielańska - senatorska - pl. Bankowy - przechodnia - pl. Żelaznej Bramy  
- Graniczna - pl. Grzybowski - Twarda - TWArDA / MAriAńsKA

cZERWOnO-ŻóŁtA
pL. MUrANOWsKi - Nalewki - Bielańska - senatorska - pl. Bankowy - przechodnia - pl. Żelaznej Bramy  
- Graniczna - pl. Grzybowski - Bagno - świętokrzyska - Marszałkowska - DW. WieDeńsKi

nIEBIESKA
rOGATKi WOLsKie - Wolska - chłodna - Żelazna - Leszno - Tłomackie - Bielańska - pl. Teatralny  
- Nowosenatorska - Trębacka - Krakowskie przedmieście - Nowy świat - pl. św. Aleksandra  
- Al. Ujazdowska - Bagatela - MOKOTóW

BIAŁO-ZIELOnA
DW. KOWeLsKi  (NADWiśLAńsKi) - Bonifraterska - esplanada - sierakowska - pl. Muranowski  
- Nalewki - świętojerska - pl. Krasińskich - Długa - Wąska - podwale - pL. ZAMKOWy

Linia czerwono-żółta łączyła Dworzec Warszawsko-Wiedeński z Muranowem, a niebieska – z Wolą (poniżej pełny wykaz tras). 
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Tuż po wojnie trzon komunikacji 
zbiorowej w zniszczonej stolicy sta-
nowiły amerykańskie ciężarówki, któ-
re pochodziły z demobilu. Z czasem 
przywracano funkcjonowanie tram-
wajów elektrycznych. W 1946 roku 
uruchomiono trakcję trolejbusową. 
Niestety, wszystkie pojazdy porusza-
jące się po Warszawie były mocno 
wyeksploatowane. 

punktem zwrotnym był 21 lipca 
1947 roku. Tuż przed świętem Mani-
festu Lipcowego w odbudowującej 
się stolicy pojawiły się pierwsze z 
zamówionych autobusów chausson 
ApH 47. Te francuskie pojazdy zostały 
sprowadzone przez polski rząd w celu 
uruchomienia stałej komunikacji pu-
blicznej na terenie całego kraju.

święto Manifestu Lipcowego roku 
1947 zapisało się „złotymi zgłoskami” 
na kartach historii komunikacji miej-
skiej stolicy. Była to oznaka powraca-
jącej stabilizacji, normalności, spoko-
ju, który był potrzebny w zrujnowanej 
Warszawie. Właśnie tego dnia na tra-
sę linii okólnej „O” wyruszyło osiem 
zamówionych pojazdów. pierwszymi 
pasażerami stali się ówczesny premier 
Józef cyrankiewicz oraz Władysław 
Gomułka.

pojazdy sprawdzały się wyśmienicie. 
Wszystkie dotarły o własnych siłach, 
pokonując dystans od paryża przez 
czechy do Warszawy. Jednakże od 
1948 roku, ze względów ekonomicz-
nych, dostarczano je drogą kolejową.

W 1954 roku rozpoczęto dostawę 
nowego modelu chaussonów ozna-
czonych jako ApH 521. Większość 
przedstawicieli tej grupy trafiła do 

DAWNEGO AUTOBUSU CZAR
AUTOBUs cZerWONy, 

prZeZ ULice MeGO 
MiAsTA MKNie – cHOć 

NieMAL KAŻDy ZNA 
sŁOWA TeJ pOpULAr-
NeJ piOseNKi, TO JeD-
NAK NieWieLU Wie, Że 

DOTycZą ONe FrAN-
cUsKieGO AUTOBUsU 

MArKi cHAUssON, 
KTóry ZAWiTAŁ DO 
sTOLicy NieDŁUGO 
pO ZAKOńcZeNiU ii 
WOJNy śWiATOWeJ.

stolicy, jednak pojedyncze sztuki po-
jawiły się także w innych miastach, np. 
w Katowicach.

Ze względów politycznych, w 1959 
roku, zaprzestano sprowadzania fran-
cuskich pojazdów, a od tego czasu roz-
poczęto dostawy dla przedsiębiorstw 
komunikacyjnych w kraju – czechosło-
wackich autobusów spod znaku skody 
oraz węgierskich ikarusów 620.

Francuskie autobusy marki chaus-
son pełniły służbę „liniową” do 1969 
roku. Kilka sztuk używano w później-
szym okresie jako kasy biletowe, które 
stacjonowały na pl. Defilad.

Dlaczego Klub Miłośników Komu-
nikacji Miejskiej podjął starania, aby 
wyremontować przedstawiciela au-
tobusów marki chausson? To jeden z 
„kultowych pojazdów prL-u”. pisano o 
nim piosenki, był symbolem powrotu 
do normalności i stabilizacji, ponadto 
to pierwszy powojenny autobus poru-
szający się po Warszawie.

KMKM rozpoczął poszukiwania eg-
zemplarza tej marki poza krajem, gdyż 
poza Muzeum Techniki nie można było 
znaleźć takiego wozu w polsce. 

Udało się to dopiero w 2007 roku. 
Miłośnicy własnymi siłami sprowa-
dzili z Belgii niszczejący autobus. 
po czterech latach oczekiwania i 
zbierania funduszy, w maju 2011 ro-
ku, rozpoczęto remont. postęp prac 
można śledzić na bieżąco na stronie  
www.ratujemychaussona.pl

Według planu odbudowy autobus 
będzie w pełni sprawny i gotowy do 
jazdy podczas warszawskiej Nocy Mu-
zeów w przyszłym roku.

fo
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www.ztm.waw.pl

chausson przed remontem

wizualizacja wyremontowanego chaussona na krakowskim przedmieściu
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AKcJA ZnIcZ 2011
cOrOcZNA AKcJA ZNicZ, cZyLi OrGANiZAcJA KOMUNiKAcJi MieJsKieJ  

W OKresie WsZysTKicH śWięTycH, JesT JeDNyM Z NAJWięKsZycH prZeD-
sięWZięć ZTM-U. GęsTA siATKA pOŁącZeń, cZęsTe KUrsy AUTOBUsóW  

i TrAMWAJóW, A WsZysTKO pO TO, By pAsAŻer MóGŁ sprAWNie DO-
TrZeć DO NeKrOpOLii. JAK TO WyGLąDAŁO W 2011 rOKU?

Z obserwacji służb ZTM, relacji mediów oraz opinii pasaże-
rów, docierających do firmy i przekazywanych w świąteczny 
weekend bezpośrednio pracownikom na terenie miasta, wy-
nika, że wybór komunikacji miejskiej w drodze na cmentarze 
był „strzałem w dziesiątkę”. podczas gdy samochody stały 
w korkach, autobusy i tramwaje kursowały bez większych 
zakłóceń i dowoziły pasażerów w bezpośrednie pobliże 
nekropolii. 

W pojazdach komunikacji nie brakowało miejsca. W szczy-
towych momentach z jednej pętli w trasy wyruszało po kilka 
autobusów na minutę. Dzięki tak ogromnej częstotliwości kur-
sów, „c-etki” dojeżdżały do cmentarzy pełne, ale nie ciasne.

pasażerowie stosowali się do apeli, żeby nie opóźniać 
odjazdów, np. kupowaniem biletów u kierowców, korzysta-
li z automatów biletowych oraz dodatkowych kas. „prze-
puszczali” autobusy, jeśli było bardzo wielu wsiadających, 
bo wiedzieli, że za chwilę odjedzie kolejny pojazd. Znali 
też  bardzo dobrze (i z każdym dniem coraz lepiej) zasady 
funkcjonowania komunikacji cmentarnej. informatorzy od-
powiedzieli na mnóstwo pytań, ale podróżni nie byli zagu-
bieni i zdezorientowani. Zmiany związane z budową metra 
nie okazały się kłopotliwe. pasażerowie, którzy w ubiegłych 
latach z pragi południe dojeżdżali na cmentarz Bródnowski 
tramwajami, w tym roku przesiedli się do zastępującej je 
linii autobusowej c30. Była to jedna z „c-etek” kursujących 
z największą częstotliwością i frekwencją.

Dzięki zdobywanym od wielu lat doświadczeniom, sta-
ramy się, aby z roku na rok komunikacyjne rozwiązania i 
udogodnienia sprawdzały się jeszcze lepiej. Mamy nadzieję, 
że wysiłek pracowników ZTM i firm przewozowych, którzy 
w ten długi świąteczny weekend wypełniali swoje obo-
wiązki, został dostrzeżony, a jakość komunikacji państwa 
usatysfakcjonowała.Wraz z mamą dziękujemy za wspaniale zorgani-

zowane transport i obsługę podczas akcji Listo-
pad 2011, klasa europejska, gratulujemy!!! 
Monika

OrGANiZAcJA AKcJi ZNicZ 2011 spOTKAŁA się Z UZNA-
NieM pAsAŻeróW. pONiŻeJ KiLKA KOMeNTArZy, JAKie 
WpŁyNęŁy ZA pOśreDNicTWeM FOrMULArZA KONTAK-
TOWeGO UMiesZcZONeGO NA sTrONie iNTerNeTOWeJ.

Podobnie jak w zeszłym roku jestem bardzo miło zasko-
czona sposobem organizacji komunikacji miejskiej w 

mieście Warszawa - już od piątkowego wieczora 28.10, 
obserwować można było przygotowania. Ja szczególnie 
miałam na oku te w pobliżu cmentarza Bródnowskiego. 
Rozwiązania są naprawdę świetne, przejazd odbywa się 

sprawnie i przyjemnie!!! dziękuję!!! 
Magdalena Fe

www.facebook.com/ztm.warszawa
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Między 29 października a 1 listopada na ulice wyjechały 
dwie linie tramwajowe oraz 25 linii autobusowych ozna-
czonych literą „c”. Wprowadzono ponad 38 zmian tras linii 
autobusowych i tramwajowych, ponad 100 zmian przy-
stankowych. Autobusy kursowały pomiędzy największymi 
nekropoliami, a także odjeżdżały m.in. z węzła komunikacyj-
nego Młociny, Dworca Wschodniego, Dworca Zachodniego, 
ronda Wiatraczna, placów Wilsona i Narutowicza, ulicy Kró-
lewskiej.  Tylko 1 listopada na ulicach Warszawy pojawiło 
się przeszło 600 autobusów więcej.

Na głównych węzłach komunikacyjnych (m.in. rondo Wia-
traczna, ul. Królewska, pl. Narutowicza) i przy cmentarzach 
(powązkowskim, Bródnowskim i północnym) zostały usta-
wione tymczasowe biletomaty (13 urządzeń) i uruchomio-
ne specjalne kasy biletowe. W ciągu trzech dni sprzedano 
tylko w tych punktach ponad 21 tys. biletów. W specjalnie 
działających pOp-ach sprzedaż biletów wyniosła ponad 5 
tys. sztuk.

W taborze od 21 października umieszczono 100 tysięcy 
ulotek z informacjami o komunikacji w okresie Wszystkich 
świętych, a w dniach 29 października – 1 listopada ZTM 
„dołożył” ich kolejną partię – 200 tys. sztuk. 

ponadto w wielu punktach miasta – przy cmentarzach, 
dworcach kolejowych, stacjach metra, na węzłach przesiad-
kowych dyżurowało ponad 80 informatorów ZTM, ubranych 
w jaskrawe kamizelki. Odpowiadali na pytania dotyczące 
funkcjonowania komunikacji w tych dniach. przez całą do-
bę pasażerowie mogli uzyskać także informację na infolinii 
ZTM pod numerem (22) 194 84. W tym czasie przeprowa-
dzono 3 739 rozmów, z czego 80 proc. dotyczyło komuni-
kacji cmentarnej.

Chcę tą drogą podziękować za znakomicie zorganizowa-
ną komunikację dla osób poruszających się za pomocą 
autobusów i tramwajów. Mapy, plany bardzo ułatwiały nam 
(przyjechałam z Radomia do córki) podróże na cmentarze. 
Specjalnie ustawione (przywiezione) kasy - automaty, obok 
\\\”żywych\\\” kas i ludzi, którzy informowali, pomagali być 
może zagubionym. JESZCZE RAZ PODZIWIAM ORGANIZACJĘ! 
Janina

Nigdy nie pisałam skarg ani pochwał, ale je-
stem pod wielkim wrażeniem organizacji Świąt 

1 Listopada. Byłam bardzo mile zaskoczona, 
gdyż pierwszy raz, na cmentarze, wybraliśmy 

się komunikacją miejską ufając zapewnieniom 
o udogodnieniach komunikacyjnych i nie 

zawiodłam się za co bardzo DZIĘKUJĘ. 
elżbieta

W tym roku, tradycyjnie już, skorzystałam z dojazdu na 
Cmentarz Północny z komunikacji specjalnej i znowu 
jestem zachwycona i pełna podziwu nad jej organizacją. 
Wiem, że jest to wielkie przedsięwzięcie w tak dużym 
mieście, ale widać można podołać. Podziękowania dla 
wszystkich, którzy przy tym pracowali i zorganizowali. 
K. Frydryszak

www.ztm.waw.pl



miesięcznik Zarządu Transportu Miejskiego


