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DroDzy  
CzytelniCy
Warszawska komunikacja miejska jest jedną z lepszych 
w polsce, ale jeszcze nie w europie. Osiągnąć ten cel można 
m.in. poprzez korzystanie z doświadczeń najlepszych orga-
nizatorów komunikacji. Dlatego ZTM po raz drugi zrealizo-
wał projekt stażowy w ramach unijnego programu Leonardo 
da Vinci. 

W styczniu i lutym br. 12 pracowników w ramach projektu 
„Nowa kultura mobilności w Warszawie” pojechało na mie-
sięczny staż do Turynu i Wiednia. Wrócili z kilkudziesięcio-
ma propozycjami i rozwiązaniami, które mogą podnieść ja-
kość warszawskiej komunikacji miejskiej. Nie tylko poprzez 
usprawnienia, wdrożone niskim nakładem finansowym, ale 
i poprzez projekty inwestycyjne, które w Warszawie nie by-
ły jeszcze realizowane. 

W tym numerze iZTM stażyści, których przedstawiamy 
jako autorów, dzielą się zdobytą wiedzą turyńsko-wiedeń-
skich doświadczeń i pomysłów, na które warto zwrócić uwa-
gę, myśląc o rozwoju komunikacji miejskiej w aglomeracji 
warszawskiej. Organizacja komunikacji podczas imprez ma-
sowych, integracja kolei z pozostałymi środkami transportu 
publicznego, zarządzanie ruchem drogowym, ułatwienia 
dla niepełnosprawnych, system informacji pasażerskiej, 
integracja przystanków tramwajowo-kolejowych, badania 
mobilności to tylko niektóre z omówionych zagadnień. 

Od tego numeru rozpoczynamy nowy cykl „Komunikacja 
na świecie”. Zaczynamy od Budapesztu, miasta różnorod-
nych środków komunikacji, stawiającego jednak na szynę. 
pasażerowie mogą korzystać z tzw. starego metra, współ-
czesnego metra, tramwajów, kolejki podmiejskiej, kolejki 
zębatki, a nawet... kolejki dziecięcej. Autorem, mamy na-
dzieję, że na stałe jest Marcin stiasny, który zna komunikację 
prawie na całym świecie, a na codzień kieruje w ZTM sekcją 
Marketingu przemysłowego.

19 maja po raz dziewiąty odbędzie się w Warszawie Noc 
Muzeów. Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej wspólnie 
z Biurem promocji m. st. Warszawy oraz Zarządem Trans-
portu Miejskiego organizuje „komunikację muzealną”. Do 
spędzenia szalonej nocy zaprasza sekretarz KMKM, Michał 
piwowarski. czytelnicy iZTM jako pierwsi mogą poznać 
szczegółową mapkę tras linii muzealnych.

Zapraszamy do lektury!

Na okładce linia tramwajowa nr 1 w Wiedniu.

http://www.ztm.waw.pl
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www.facebook.com/ztm.warszawa

Wkrótce zostanie uruchomione bezpośrednie połącze-
nie kolejowe z centrum Warszawy do lotniska chopina. 
dzięki kolei całą trasę będzie można pokonać w ok. 25 
minut. pociągi z lotniska będą także docierały do Stadionu 
narodowego. 

Nowe połączenie kolejowe będzie obsługiwane przez szyb-
ką Kolej Miejską i Koleje Mazowieckie. Do lotniska zostanie 
wydłużona linia sKM s2, która obecnie z sulejówka dociera 
tylko do Warszawy Zachodniej. Uruchomiona zostanie rów-
nież nowa linia sKM – s3. połączy lotnisko z Legionowem 
(niektore kursy będą wydłużone do przystanku Legionowo 
piaski). 

Wszystkie pociągi linii s2 będą kursowały przez Dworzec 
śródmieście. Kursy linii s3 zostaną podzielone. część po-
ciągów pojedzie przez Warszawę centralną a część, tak jak 
linia s2, przez Warszawę śródmieście. 

pociągi Kolei Mazowieckich będą na Lotnisko chopina 
wyruszały z Dworca Wschodniego. Docelowo ich trasa zo-
stanie wydłużona i będą łączyły Lotnisko chopina z portem 
lotniczym w Modlinie. pociągi KM będą kursowały przez 
Dworzec centralny. 

W pociągach sKM będą honorowane, tak jak na pozosta-
łych liniach, wyłącznie bilety z taryfy ZTM. W pociągach KM, 
oprócz biletów z taryfy Kolei Mazowieckich, honorowane 
będą także (w ramach Wspólnego Biletu) bilety ZTM. Od 
dobowego „wzwyż”. 

na lotniSko?  
NAjsZyBciej KOLeją!

będziemy kręcić z… NexTBiKe
ztm rozstrzygnął przetarg i wybrał 
operatora Warszawskiego roweru 
publicznego. za uruchomienie sys-
temu bezobsługowych wypożyczal-
ni jednośladów będzie odpowiadało 
konsorcjum: nextbike polska Sp. 
z o.o., nextbike gmbh i mifa mittel-
deutsche fahrradwerke ag . 

Wykonawca w ramach umowy, najpóź-
niej w sierpniu br., uruchomi 55 stacji 
rowerowych z tysiącem rowerów, zlo-
kalizowanych na Bielanach, Ursyno-
wie oraz w ścisłym centrum miasta. 
Modułowe stojaki staną przy stacjach 
metra i na ważnych węzłach komuni-
kacyjnych oraz w pobliżu kampusów 
uczelnianych. rowery będą dostępne 

dla użytkowników do 30 listopada, po 
czym znikną na zimę. ponownie poja-
wią się na ulicach w marcu  2013 roku 
i będzie ich dwa razy więcej. Łącznie 
od 2013 roku na terenie stolicy będzie 
już działało 125 stacji rowerowych na 
2100 rowerów. Umowa na kwotę ok. 
19 mln zł brutto będzie obowiązywała 
do końca listopada 2016 roku.

Zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez 
miejskich radnych 20-minutowe wy-
pożyczenie będzie bezpłatne, kolejne 
40 minut będzie kosztowało zaledwie 
złotówkę. Za drugą i trzecią godzinę 
korzystania z roweru użytkownik za-
płaci odpowiednio 3 i 5 zł. Każda na-
stępna godzina wypożyczenia będzie 
kosztowała 7 zł.

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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trzy czWórki do zoo

z-1 „Wzmacnia”  
MUrANóW

trzySta  
NA Wyścigi

zarząd transportu miejskiego 28 kwietnia uruchomił 
specjalną linię 444, która dowozi pasażerów do centrum 
nauki kopernik oraz warszawskiego zoo.

Autobusy kursują we wszystkie weekendy oraz święta, 
z częstotliwością co ok. 20 minut na trasie:

dW. centralny 60 (al. jana pawła ii) – al. jana pawła 
ii – grzybowska – Królewska – Krakowskie przedmieście – 
Nowy świat – świętokrzyska - Kopernika - Tamka – most 
świętokrzyski – Wybrzeże szczecińskie – Wybrzeże Helskie 
- starzyńskiego – rondo starzyńskiego – jagiellońska – ZOO 
02 (ul. ratuszowa) poWrót: zoo 02 (ul. ratuszowa)– ra-
tuszowa – Wybrzeże szczecińskie – most świętokrzyski 
– Zajęcza – Dobra – Tamka – Kopernika – świętokrzyska – 
Nowy świat – Krakowskie przedmieście – Królewska – pl. 
grzybowski – Twarda – emilii plater – Al. jerozolimskie - dW. 
centralny 60 (al. jana pawła ii).

W pojazdach obowiązuje standardowa taryfa ZTM. Do zoo 
i nowoczesnego centrum Nauki Kopernik będzie można jeź-
dzić do 30 września br.

7 maja br. została uruchomiona au-
tobusowa linia zastępcza z-1, łą-
cząca pl. bankowy z ulicami Stawki 
i muranowską. uruchomienie dodat-
kowej linii związane jest z wyłącze-
niem ruchu tramwajowego na ulicy 
marszałkowskiej.

Linia zastępcza Z-1 umożliwi sprawny 
dojazd z pl. Bankowego i stacji metra 
ratusz Arsenał w rejon ulicy Muranow-
skiej i zlokalizowanych tam miejsc pra-
cy. jednocześnie mieszkańcy Murano-
wa łatwiej dostaną się na pl. Bankowy, 
gdzie będą mogli przesiąść się do in-
nych środków komunikacji miejskiej. 

linia 300 na tor Wyścigów konnych 
Służewiec będzie kursować przez 27 
weekendów, do 11 listopada br.

Linia 300 kursuje na trasie: MeTrO 
WiLANOWsKA – puławska  – al. Wy-
ścigowa – TOr sŁUŻeWiec, według 
poniższego harmonogramu:

maj: 12, 13, 19, 20, 26, 27• 
czerwiec: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30• 
lipiec: 1, 21, 22, 28, 29• 
sierpień: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26• 
wrzesień: 1, 2, 8, 9, 22, 23, 29, 30• 
październik: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28• 
listopad: 3, 4, 10, 11• 

Linia 300 na Tor Wyścigi Konnych słu-
żewiec kursowała z pl. Lubelskiej już 
w 1939 roku. Na obecnej trasie kursuje 
od 2008 roku.

linia autobusowa z-1 kursuje 
trasą: muranoWSka 10 – Mura-
nowska - Andersa – pl. Bankowy 
– Marszałkowska – króleWSka 
02 – Marszałkowska – pl. Bankowy 
– Andersa – świętojerska – Boni-
fraterska – Muranowska - mura-
noWSka 10.

autobusy linii z-1 kursują tylko 
w dni powszednie.

 Bilety jednorazowe, skasowane 
w metrze na stacjach pOLiTecHNi-
KA, ceNTrUM i śWiĘTOKrZysKA 
oraz w autobusach linii 171 na od-
cinku ograniczonym przystankami 
ceNTrUM i pL. BANKOWy, są waż-

ne w autobusach 
linii Z-1.

 Bilety jedno-
razowe, skasowa-
ne w autobusach 
linii Z-1 są ważne 
w autobusach li-
nii 171 na odcin-
ku pL. BANKOWy 
– ceNTrUM oraz 
w pociągach me-
tra na odcinku 
rATUsZ ArseNAŁ 
– pOLiTecHNiKA.

http://www.ztm.waw.pl
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ztm na pikniku naukoWym

międzynarodoWy dzień 
DZiecKA ZAgiNiONegO 

Ten dzień jest - jak twierdzą specjaliści z Fundacji iTAKA – 
centrum poszukiwań Ludzi Zaginionych - okazją, by zwró-
cić uwagę na przyczyny zaginięć małych dzieci i wskazać 
metody właściwej opieki. czasem wystarczy przestrzegać 
kilku prostych zasad. gdy zaginie nasza pociecha warto jak 
najszybciej zadzwonić pod numer 116 000. jest to całodo-
bowy, bezpłatny telefon, pod którym dyżurują specjaliści 
Fundacji iTAKA. Można na niego dzwonić z terenu całego 
kraju: z każdej komórki i każdego telefonu stacjonarnego.

Fundacja iTAKA – centrum poszukiwań Ludzi Zaginionych 
jest jedyną organizacją w polsce całościowo zajmującą się 
problemem zaginięć. pomaga w poszukiwaniach, wspiera 
rodziny i bliskich osób zaginionych. specjaliści iTAKi udzie-
lają wsparcia psychologicznego, doradzają w kwestiach 
prawnych i socjalnych. Fundacja każdego roku prowadzi ok. 
1400 spraw. W Warszawie iTAKA prowadzi punkt Wsparcia 
Bezpośredniego. 

każdego roku w polsce policja poszukuje ponad 500 zagi-
nionych dzieci poniżej 12. roku życia. 25 maja jest obcho-
dzony na całym świecie międzynarodowy dzień dziecka 
zaginionego.

ztm przygotował specjalną Wkm 
z okazji 16. pikniku naukowego pol-
skiego radia i centrum nauki koper-
nik. unikatową spersonalizowaną 
kartę pasażerowie mogą wyrobić 
– tylko korzystając ze strony inter-
netowej ztm – od 11 do 14 maja  br. 
W dniu pikniku ztm uruchomi spe-
cjalną linię autobusową 971 dowo-
żącą  do piknikowego miasteczka 
w parku marszałka edwarda rydza-
śmigłego na powiślu.

 

Zarząd Transportu 
Miejskiego – tra-
dycyjnie wspiera 
organizatorów pik-
niku Naukowego. 
przygotowuje z tej 
okazji specjalną 
spersonalizowaną 
Warszawską Kar-
tę Miejską, uru-
chamia specjalną 
linię autobusową 
ułatwiającą do-
tarcie na piknik, 

w taborze komunikacji umieszcza-
ne są plakaty promujące spotkanie 
miłośników nauki. podobnie będzie 
w tym roku. Od 11 do 14 maja będzie 
można wyrobić okolicznościową WKM 
- ale uwaga - będzie można to zrobić 
wyłącznie korzystając ze strony War-
szawskiej Karty Miejskiej.

Zaś autobus 971 będzie co 10 minut 
kursował na trasie: centrum (przy-
stanek przy novotelu) – al. jerozo-
limskie – bracka – pl. trzech krzyży 

– książęca – rozbrat – górnośląska 
– Solec – łazienkowska – torWar – 
łazienkowska – rozbrat – książęca – 
nowy świat – rondo de gaulle’a – al. 
jerozolimskie – rondo dmowskiego – 
centrum. Zabierze wszystkich chęt-
nych do odwiedzenia parku na powi-
ślu, w którym odbędzie się 16. piknik 
Naukowy. Oplata za przejazd autobu-
sem 971 jest zgodna z obowiązującą 
taryfą ZTM. 

www.facebook.com/ztm.warszawa

ZTM wydał już wiele oko-
licZnościowych, liMiTo-
wanych wkM. Były po-
święcone M.in. cenTruM 
nauki kopernik, 20-leciu 
ZarZądu TransporTu 
Miejskiego oraZ piłkar-
skiM MisTrZosTwoM ueFa 
euro 2012. specjalne kar-
Ty wydano Z okaZji roku 
Marii skłodowskiej-curie 
i Fryderyka chopina.

https://personalizacja.ztm.waw.pl/wniosek.php
https://personalizacja.ztm.waw.pl/wniosek.php
http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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krakoWSkie przedmieście 

DLA piesZycH

noWa WarSzaWa Stadion

od 28 kwietnia do 30 września br., 
w każdy weekend autobusy nie po-
jadą krakowskim przedmieściem 
na odcinku królewska – Senatorska. 
związane jest to z weekendowym za-
mykaniem tego odcinka dla ruchu ko-
łowego i udostępnienia go pieszym.

Zmiany obowiązują w każdy week-
end, w dni świąteczne i dodatkowo 8 
czerwca. W czasie wyłączeń autobu-
sy są kierowane na trasy objazdowe 
(weekendowe zamknięcia będą na-
stępowały w każdą sobotę i niedzielę 
– linie dzienne będą kierowane na tra-
sy objazdowe od soboty od początku 
kursowania do niedzieli do końca kur-
sowania, natomiast linia N44 od piąt-
ku od początku kursowania do ponie-
działku do końca kursowania). Zmiany 
dotyczą linii 116, 174, 178, 180, 195, 
222 503 oraz n44.

5 maja został oddany do użytku przystanek kolejowy Warszawa Stadion. 
Od tego dnia ponownie zatrzymują się na nim pociągi linii SKM S1 i S2. 

www.ztm.waw.pl

http://www.ztm.waw.pl
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W czasie euro 2012 uprawnienia do 
bezpłatnych przejazdów komunika-
cją miejską będą mieli m.in. posiada-
cze biletów na mecz, wolontariusze 
i dziennikarze. uchwałę w tej spra-
wie podjęli warszawscy radni.

przyznanie dodatkowych uprawnień 
do bezpłatnych przejazdów będzie za-
chętą do tego, by w czasie mistrzostw, 
wszystkie osoby zaangażowane w pro-
ces ich organizacji, korzystały przede 

wszystkim z komunikacji zbiorowej. 
Dzięki temu na ulicach będzie mniej 
samochodów. Miasto będzie mogło 
również zapewnić mniejszą liczbę 
miejsc parkingowych. To wreszcie 
element promocji Warszawy w euro-

komunikacją miejSką  
NA eUrO 2012

przyStanki zapoWiadają po angielSku

pie jako miasta najlepszego do orga-
nizowania tego typu dużych i bardzo 
prestiżowych imprez.

upraWnienia oboWiązujące 
tylko W dni meczoWe
Kibice, którzy mają bilety na mecze 
rozgrywane w czasie mistrzostw na 
stadionie Narodowym będą mogli 
korzystać z komunikacji miejskiej 
bezpłatnie, od północy w dniu meczu 
do południa dnia następnego. Wystar-

czy, że w czasie 
kontroli pokażą 
kontrolerowi ZTM 
bilet lub oficjal-
ny dowód jego 
rezerwacji.

upraWnienia 
oboWiązujące 
przez cały 
turniej
Uprawnienia do 
bezpłatnych prze-
jazdów z yskali 
także wolonta-
riusze, którzy bę-

dą pomagać kibicom w czasie turnieju. 
Będą mogli podróżować bezpłatnie, 
między 1 czerwca a 4 lipca bieżącego 
roku, na podstawie imiennego iden-
tyfikatora wystawionego przez Urząd 
Miasta.

Biletów komunikacji miejskiej nie 
będą musieli również kupować akre-
dytowani dziennikarze. W czasie kon-
troli będą musieli pokazać imienny 
identyfikator wydany przez Urząd 
Miasta. Korzystać bezpłatnie z komu-
nikacji będą mogli, tak samo jak wo-
lontariusze, w okresie od 1 czerwca 
do 4 lipca.

Oprócz tych trzech grup, uprawnie-
nia do bezpłatnych podróży uzyska-
ły również osoby posiadające ważną 
akredytację UeFA (m.in. dziennikarze, 
wolontariusze itp.). Dowodem po-
twierdzającym prawo do bezpłatnych 
przejazdów będzie ważny dokument 
akredytacyjny zawierający piktogram 
autobusu i tramwaju. Uprawnienie to 
przysługuje od 1 maja do 15 lipca bie-
żącego roku.

upraWnienia do korzyStania  
z parkingóW
Wszystkie te grupy pasażerów będą 
mogły, od godz. 10.00 w dniu, w którym 
będzie rozegrany mecz, do godz. 10.00 
dnia następnego korzystać bezpłatnie 
również z parkingów parkuj i jedź. pra-
wo do korzystania z parkingów p+r – 
na takich samych zasadach – otrzymali 
też korzystający z polish pass (więcej 
informacji o tej ofercie – www.ztm.
waw.pl/?c=536&l=1). Znaczną część 
kosztów związanych z wprowadze-
niem dodatkowych uprawnień do 
bezpłatnych przejazdów pokryje, na 
mocy stosownej umowy, organizator 
mistrzostw, czyli UeFA.

zarząd transportu miejskiego, w związku ze zbliżającymi 
się mistrzostwami euro 2012, rozpoczął testy zapowie-
dzi głosowych najważniejszych przystanków komunikacji 
miejskiej po angielsku. 

W autobusach i tramwajach po angielsku zapowiadane są 
przystanki najważniejsze dla zagranicznych kibiców, którzy 
przyjadą lub przylecą do Warszawy w czasie turnieju, czyli: 
Dw. Zachodni (West railway station), Dw. Wschodni (east ra-
ilway station), Dw. centralny (central railway station), Lotni-
sko chopina (chopin Airport) i stare Miasto (The Old Town). 

W czasie trwania mistrzostw wprowadzone zostaną jesz-
cze zapowiedzi przystanków zlokalizowanych w bezpo-
średnim sąsiedztwie stadionu Narodowego (The National 
stadium) oraz strefy Kibica (Fan Zone). W czasie eUrO po 
angielsku zapowiadana będzie również stacja metra cen-
trum oraz trzy stacje sKM: stadion, śródmieście i Lotnisko 
chopina. 

Zapowiedzi zostały nagrane w profesjonalnym studiu 
przez zawodowych lektorów. polskie nazwy czyta dobrze 
znany pasażerom Tomasz Knapik. Do czytania nazw angiel-
skich zatrudniony został profesjonalny lektor angielski.

www.facebook.com/ztm.warszawa
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Tramwaj wodny „Wars”, obsługiwany 
przez Żeglugę stołeczną pływa od 
podzamcza do „grubej Kaśki” a z jego 
pokładu można podziwiać niezwykłą 
panoramę stolicy. Na trasie statku 
znajdują się trzy przystanki: na pod-
zamczu przy „river cafe”, przy moście 
poniatowskiego i na cyplu czernia-
kowskim. Od 1 maja do 30 czerwca 
statek pływa tylko w weekendy i dni 
świąteczne (cztery kursy dziennie), 
a od 1 lipca do 31 sierpnia – codzien-
nie (trzy kursy w dni powszednie). 
Bilety są dostępne bezpośrednio na 
statku w dniu rejsu lub w przedsprze-
daży w biurze Żeglugi stołecznej przy 
ul. świętokrzyskiej 36. 

podobnie, jak w poprzednich latach 
można się wybrać w niezapomniany 
rejs do serocka. statek „Zefir” wypływa 
o godz. 9.00 z przystani podzamcze, po-
konuje śluzę Kanału Żerańskiego i w sa-
mo południe przybija do serocka. Tam 
pasażerowie maja ok. dwóch godzin na 
zwiedzanie miasteczka i odpoczynek. 
Około godziny 18.00 „Zefir” przypływa 
z powrotem do stolicy. statek obsługi-
wany przez przedsiębiorstwo Usług 
Wodnych z Legionowa zabiera na po-
kład 110 pasażerów. Na statku znajduje 
się grill oraz bufet z napojami. „Zefir” 
pływa w weekendy (dodatkowy kurs 15 
sierpnia), a bilety są dostępne w przed-
sprzedaży w punkcie Obsługi pasaże-
rów ZTM na stacji metra centrum oraz 
na statku, bezpośrednio przed rejsem, 
w przypadku wolnych miejsc.

Wypłynęliśmy 1 maja
pO WiśLe ZNóW pŁy-
WAją sTATKi i prOMy, 
A NA sTAryM Mieście 
W LipcU BĘDZie MOŻ-
NA UsŁysZeć sTUKOT 
KOńsKicH KOpyT cią-
gNącycH OMNiBUs. 1 
MAjA Br., ZTM jUŻ pO 
rAZ cZWArTy UrUcHO-
MiŁ WArsZAWsKie LiNie 
TUrysTycZNe. TegO-
rOcZNy seZON pOTrWA 
DO KOńcA sierpNiA.

Brzegi Wisły łączą przeprawy promo-
we, dzięki którym w ciągu kilku minut 
można się przedostać na drugą stro-
nę Wisły. Z podzamcza do ZOO pływa 
w tym roku „Turkawka”, z przystanku 
w pobliżu mostu poniatowskiego pod 
stadion Narodowy – „pliszka”, a z cy-
pla czerniakowskiego na saską Kępę 
– „słonka”. Każdy z promów zabiera na 
pokład 12 osób i tyle samo rowerów. 
promy kursują od 1 maja do 31 sierpnia, 
przy czym między 1 maja a 30 czerwca 
- tylko w soboty, niedziele i święta, a od 
1 lipca do 31 sierpnia również w dni po-
wszednie. W soboty, niedziele i święta 
pływają 30 razy dziennie, a w dni po-
wszednie – 14 razy. 

Od 1 lipca będzie można spraw-
dzić, jak podróżowali nasi przodkowie 
i przejechać się konnym omnibusem po 
starym i Nowym Mieście. Zabytkowy 
pojazd będzie kursował na trasie: pL. 
ZAMKOWy – podwale – Freta – rynek 
Nowego Miasta – Freta – świętojerska 
– pl. Krasińskich – Miodowa – senator-
ska – Wierzbowa – Moliera – senatorska 
– pL. ZAMKOWy. Bilety będą dostępne 
bezpośrednio u obsługi omnibusu. 
przejażdżka potrwa około godziny.

Omnibus będzie kursował od 1 lipca 
do 31 sierpnia (z wyjątkiem 15 sierp-
nia). W dni powszednie, od wtorku do 
piątku – pięć razy dziennie, a w week-
endy – sześć razy dziennie. 

W ubiegłym roku z Warszawskich li-
nii turystycznych skorzystało ponad 
70 tysięcy osób. 

na sTronie ZTM dZiała 
podsTrona warsZaw-
skich linii TurysTycZ-
nych, na kTórej Można 
Znaleźć roZkłady jaZdy 
i regulaMin oraZ in-
ForMacje o aTrakcjach, 
TaryFie i Zasadach sprZe-
daży BileTów. dosTęp-
ność BileTów Można 
sprawdZić w specjalnej 
Zakładce „sprawdź 
Miejsca”, uMiesZcZonej 
po lewej sTronie sTro-
ny inTerneTowej ZTM 
(pod adreseM: www.
ZTM.waw.pl/?c=156&l=1), 
wyBrać inTeresujący 
środek TransporTu oraZ 
określić daTę podró-
ży. po chwili oTrZyMa 
się odpowiedź o licZBie 
dosTępnych Miejsc.

www.ztm.waw.pl

http://www.ztm.waw.pl/?c=156&l=1
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cennik bez zmian
ceny biletów nie zmieniły się. prze-
jazd promem jest bezpłatny. Za rejs 
tramwajem wodnym trzeba zapłacić 
18 zł, za rejs do serocka - 36 zł, a za 
przejażdżkę omnibusem konnym – 14 
zł (bilet normalny). 

prawo do 50 proc. ulgi mają ucznio-
wie (szkół podstawowych, gimnazjal-
nych, ponadgimnazjalnych) do ukoń-
czenia 21. roku życia – na podstawie 
ważnej legitymacji szkolnej oraz 
osoby, których uprawnienia wynikają 

z ustaw szczególnych (m.in. studenci). 
Bezpłatnie mogą podróżować dzieci do 
czasu objęcia obowiązkiem szkolnym, 
seniorzy, którzy ukończyli 70 lat oraz 
osoby, których uprawnienia wynikają 
z ustaw szczególnych. pasażerowie po-
dróżujący z Warszawską Kartą Turysty 
otrzymują 10 proc. zniżkę. Obowiązuje 
również tzw. bilet rodzinny – dla grup 
liczących od trzech do pięciu osób, 
w tym co najmniej jedno dziecko do 
ukończenia 18. roku życia. 

doskonałyM uZupełnie-
nieM oFerTy dla Tury-
sTów odwiedZających 
sTolicę i korZysTających 
Z warsZawskich linii 
TurysTycZnych są auTo-
Busy linii 444, kursujące 
do cenTruM nauki ko-
pernik i warsZawskiego 
Zoo. od drugiej połowy 
cZerwca do końca wrZe-
śnia pasażerowie Będą 
Mogli korZysTać również 
Z TraMwajowej linii T. 
w pojaZdach linii 444 
i linii T oBowiąZuje 
sTandardowa Tary-
Fa BileTowa ZTM.

tabela opłat i zniżek oboWiązujących W liniach promocyjnych

rodzaje biletów upraw-
niających do jednorazo-
wego przejazdu pojazda-

mi linii promocyjnych

Normalny
Ulgowy  

50%

rodzinny (od 3 do 5 osób, w tym co najmniej  
jedno dziecko do ukończenia 18. roku życia)

rodzic / opiekun
dziecko do ukończenia  

18. roku życia

Omnibus konny 14,00 zł 7,00 zł 10,00 zł 1) bezpłatnie – do czasu objęcia 
obowiązkiem szkolnym, 

2) bilet ulgowy 50 % – od  
czasu objęcia obowiązkiem 
szkolnym do ukończenia 18.  
roku życia.

Tramwaj wodny 18,00 zł 9,00 zł 12,00 zł

statek do serocka 36,00 zł 18,00 zł 25,00 zł

Zniżka dla pasażerów 
z Warszawską Kartą Turysty

10 % nie dotyczy

prom bezpłatnie

przewóz bagażu i zwierząt  nie podlega opłacie

Opłata manipulacyjna  
za zwrot biletu 

20% wartości biletu

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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Decyzją rady m. st. Warszawy - Za-
rząd Transportu Miejskiego zajmuje 
się organizacją turystycznych atrakcji 
dla mieszkańców i turystów odwie-
dzających Warszawę od 2009 roku. 
Wcześniej zajmowała się tym spółka 
Tramwaje Warszawskie oraz dwie jed-
nostki ratusza – Biuro promocji Miasta 
oraz Biuro Ochrony środowiska. 

Warszawski samorząd zainteresował 
się kwestią wykorzystania walorów 
„dzikiej” Wisły i uruchomienia regu-
larnej, wakacyjnej żeglugi już siedem 
lat temu. W 2005 roku po Wiśle zaczął 
kursować jeden tramwaj wodny. rok 
później pływały już dwie jednostki 
w tym jedna nad Zalew Zegrzyński. 
Kwestiami organizacyjnymi zajmowa-
ły się wówczas Tramwaje Warszaw-
skie. W 2007 roku spółka Tramwaje 

sTATKi, KONNy OMNiBUs 
i prOMy WpisAŁy siĘ jUŻ 
NA sTAŁe W pejZAŻ sTO-
Licy. W ciągU ZALeDWie 
cZTerecH seZONóW 
LOgO WArsZAWsKicH 
LiNii TUrysTycZNycH, 
OrgANiZOWANycH prZeZ 
ZTM, sTAŁO siĘ DOsKO-
NALe rOZpOZNAWALNe. 
WcZeśNiej – ZA prOMy 
i sTATKi pŁyWAjące pO 
WiśLe ODpOWiADAŁy iN-
Ne sTOŁecZNe pODMiOTy. 
prZeZ Te WsZysTKie LATA 
Nie ZMieNiŁO siĘ TyLKO 
jeDNO – rOsNące ZAiNTe-
resOWANie pAsAŻeróW.

Warszawskie wynajęła dwa tramwaje 
wodne od Żeglugi stołecznej i eMMeT 
cruise, a Biuro promocji Miasta – dwa 
promy i statek wycieczkowy. 

W kolejnym sezonie 2008 po Wiśle 
pływały ponownie dwa tramwaje wod-
ne (wynajęte przez TW sp. z o.o.) oraz 
trzy promy i dwa statki – wynajęte tym 
razem przez Biuro Ochrony środowi-
ska. Do Wilanowa pływała wówczas 
„syrenka”, a do serocka – „Zefir”. 

rejsy po Wiśle od samego począt-
ku cieszyły się sporym zainteresowa-
niem, a liczba pasażerów systematycz-
nie rosła:

2005 – 16 433 osób  • 
(z czego 251 do serocka)
2006 – 16 079 osób• 
2007 – 18 678 osób• 
2008 – 39 049 osób ( z czego • 
17 390 skorzystało z promów).

po ulicach Warszawy kursowały tak-
że omnibusy, odrestaurowane przez 
Tramwaje Warszawskie. W 2005 roku 
w ciągu pięciu miesięcy przewieziono 
nimi 3 756 pasażerów, rok później – 
6 667 pasażerów, a w 2008 roku – rów-
no 6 000 pasażerów.

chętnych  
Nie BrAKUje
ZTM organizuje atrakcje... turystyczne jako Warszawskie 
Linie Turystyczne od czterech lat. W pierwszym sezonie, 
w 2009 roku, ze statków, promów i omnibusów skorzystało 
prawie 60 tysięcy osób, z czego najwięcej – ponad 29 tysię-
cy – przeprawiło się promami między brzegami Wisły. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się również wodny 
tramwaj – popłynęło nim ponad 21 tysięcy pasażerów. Bli-
sko 7 tysięcy osób skorzystało z przejażdżki omnibusami 
po starym i Nowym Mieście, a 2 tysiące pasażerów wybrało 
się w ośmiogodzinny rejs statkiem do serocka nad Zalew 
Zegrzyński. 

Kolejny sezon – w 2010 roku, pomimo niesprzyjającej aury 
(odwołano wiele rejsów z powodu wysokiego stanu Wisły) 

był jeszcze bardziej udany, a łączna liczba pasażerów, którzy 
skorzystali z oferty ZTM wzrosła o 8 procent (do ponad 64 
tysięcy). Tradycyjnie, najwięcej pasażerów przewiozły pro-
my – ponad 41 tysięcy. W tym przypadku zanotowano 40 
proc. wzrost w porównaniu z pierwszym sezonem. Aż o 72 
procent wzrosła liczba uczestników wycieczek nad Zalew 
Zegrzyński - do serocka popłynęło bowiem ponad 3,7 tys. 
osób. ponad 14 tysięcy pasażerów przewiózł także wodny 
tramwaj, a niecałe 5 tysięcy – konne omnibusy. 

A w trzecim, ubiegłorocznym sezonie zanotowano 11 
proc. wzrost liczby pasażerów. Najliczniejszą grupę – po-
nad 57 tys. – stanowili amatorzy promów. Do serocka po-
płynęło ponad 4 tysiące osób, a ok. 14 tysięcy skorzystało 
z tramwaju wodnego. Na przejażdżkę konnym omnibusem 
zdecydowało się ponad 2,5 tys. osób. 

LicZBA OsóB, KTóre KOrZysTA-
ją Z WAKAcyjNej OFerTy ZArZąD 
TrANspOrTU MiejsKiegO WZrAsTA 
cO rOKU O… KiLKANAście prOceNT.

http://www.ztm.waw.pl


A K T U A L N O ś c i

otWarcie Sezonu na Wiśle
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1 MAjA DOpisAŁA Nie TyLKO pOgODA. TAKicH TŁUMóW NA iNAUgUrA-
cji WArsZAWsKicH LiNii TUrysTycZNycH jesZcZe Nie ByŁO. TO DOBry 
prOgNOsTyK NA cAŁy seZON TUrysTycZNy, KTóry pOTrWA DO KOń-
cA sierpNiA Br. i sZANsA NA pOBicie UBiegŁOrOcZNegO reKOrDU Fre-
KWeNcyjNegO, KieDy Z WLT sKOrZysTAŁO pONAD 70 Tys. OsóB.
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12 pracowników ztm odbyło staż 
w turynie i Wiedniu w ramach 
projektu „nowa kultura mobilno-
ści w Warszawie”. jaki był cel tego 
projektu?
głównym celem projektu jest zdoby-
cie wiedzy i umiejętności związanych 
z organizacją i funkcjonowaniem syste-
mów transportu miejskiego. Obejmuje 
on m.in. efektywne zarządzanie komu-
nikacją i jej wizerunkiem, wprowadze-
nie innowacyjnych technologii oraz 
edukowanie pasażerów. Brakuje na 
wewnętrznym rynku takich wzorców, 
a mówimy o praktycznej wiedzy, więc 
to nie jest wiedza, którą można zdobyć 
na uczelni.

dlaczego wybrano Wiedeń  
i turyn na miejsca stażu?
Do współpracy zaprosiliśmy działające 
w Wiedniu przedsiębiorstwo Wiener 
Linien oraz AMMT Agencje Mobilności 
Metropolitalnej w Turynie. Wiener Li-
nien to największe komunalne przed-
siębiorstwo komunikacyjne w Austrii 
i jedno z największych takich przed-
siębiorstw w europie. W najnowszym 
badaniu komunikacji miejskiej, prze-

jeSteśmy czołóWką polSką, 
A DLAcZegO Nie eUrOpejsKą?

rOZMOWA Z HALi-
Ną rAKOWsKą, eUrO 
KOOrDyNATOreM 
W ZTM, KOOrDyNATO-
reM prOjeKTU „NOWA 
KULTUrA MOBiLNOści 
W WArsZAWie”, re-
ALiZOWANegO W rA-
MAcH prOgrAMU 
LeONArDO DA ViNci. 

prowadzonym przez niemiecki klub sa-
mochodowy ADAc w 23 europejskich 
stolicach, Wiedeń znalazł się na 3. 
miejscu, z jednym z najnowocześniej-
szych i najczęściej używanych syste-
mów transportowych w europie. Drugi 
partner, Agenzia Mobilita Metropolita-
na Torino (AMMT, Agencja Mobilności 
Metropolitalnej w Turynie) , odpowiada 
za zarządzanie transportem publicz-
nym w regionie piemonckim (1,5 mln 
mieszkańców). Turyn jest czwartym co 
do wielkości miastem Włoch, stolicą 
piemontu. ponadto Turyn może po-
szczycić się zaawansowaną integracją 
transportu miejskiego i kolejowego. 
No i to, co najważniejsze – Turyn to 
pionier nowoczesnych technologii 
w zakresie telematyki transportowej. 
jako pierwszy w europie zbudował 
zintegrowany system informatyczny 
pod nazwą 5T. i takich rozwiązań można 
pozazdrościć.

Warszawska komunikacja jest jedną 
z najnowocześniejszy w polsce. co 
jest jeszcze do unowocześnienia?
W skali polski jesteśmy w czołówce, 
a chcemy dążyć do standardów euro-

www.facebook.com/ztm.warszawa
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pejskich i być także w czołówce euro-
py. stąd pojawiły się staże i współpraca 
międzynarodowa w trzech europejskich 
miastach – wcześniej w Berlinie, a teraz 
w Turynie i Wiedniu. 

ZTM jest również członkiem stowa-
rzyszenia eMTA, gdzie dwa razy w roku 
na spotkaniach w trakcie Walnych Zgro-
madzeń wymieniamy się doświadcze-
niami w zarządzaniu, dobrymi prakty-
kami i to jest również miejsce pozyski-
wania wiedzy praktycznej. jeśli jakieś 
nowe rozwiązania są gdzieś w europie 
wdrażane, to informacja o nich pojawia 
się na forum eMTA.

główny akcent tego projektu – jak 
nazwa wskazuje – został postawiony 
na przemieszczanie się pasażerów. 
z jednej strony mamy rozwiązania 
stawiające na jakość przemieszczania 
się, z drugiej nowe rozwiązania, tak-
że te inwestycyjne. które mają szanse 
na realizację w pierwszej kolejności?
jakość usług jest bardzo ważna i wresz-
cie to zauważono. To pasażer jest naj-
ważniejszy i wdrażane rozwiązania są 
z myślą o poprawie jakości usług, nie 
o ZTM-ie. jednak efektów takiego sta-
żu nie można oczekiwać od razu. To 
są propozycje, które wymagają czasu, 

przeanalizowania. Dotyczy to również 
rozwiązań, które nie są wysokonakła-
dowe czy inwestycyjne. 

Dyrektora ZTM zainteresowało roz-
wiązanie z Turynu, czyli firma 5T (więcej 
o tym w tekście „Monitoring dla lepszej 
jakości”). To projekt na wielką skalę 
w zakresie telematyki transportowej. 5T 
jest skrótem od Telematic Technologies 
for Transport and Traffic in Turin. projekt 
obejmuje kilka podsystemów, m.in.: ste-
rowanie ruchem miejskim, zarządzanie 
transportem publicznym, ograniczanie 
wpływu na środowisko, zarządzanie 
parkingami, sterowanie mediami in-
formacyjnymi, najwyższe priorytety, 
wyznaczanie tras oraz ogólny miejski 
system nadzoru, który łączy działania 
wszystkich innych podsystemów w ge-
neralną strategię transportu / ochrony 
środowiska. Najważniejsza w tym przy-
padku jest możliwość efektywnego 
i spójnego monitoringu stanu systemu 
ruchu drogowego i transportu oraz wy-
korzystania jego wyników przy stero-
waniu ruchem, informacji, zarządzania 
popytem i projektowaniem sieci. 

innym rozwiązaniem są tzw. wie-
deńskie przystanki. pierwszy ma szan-
sę powstać przy ul. Kawęczyńskiej. 
Będziemy postulować, by podobne 
umieszczono przy trasie W-Z. 

interesujące są również rozwiązania 
skierowane do osób niepełnospraw-
nych (oznakowanie, prowadnice dla 
osób niedowidzących, wypukłe napisy 
z naklejkami na poręczach). 

rozwiązaniem wartym rozważenia są 
również zintegrowane węzły przesiad-
kowe zlokalizowane pod ziemią. pierw-
sze takie są planowane przy rondzie 
Kometa przy ulicy płowieckiej i Marsa 
oraz przy rondzie Wiatraczna.

był berlin, Wiedeń i turyń. jakie 
kolejne miasta europejskie mogą być 
miejscem staży?
Kolejną edycję staży planujemy prze-
prowadzić w którymś z miast skandy-
nawskich. Zarówno szwedzi, Norwe-
gowie, jak i Finowie mają bardzo in-
teresujące rozwiązania w komunikacji 
miejskiej. 

jakość usług jesT Bar-
dZo ważna i wresZcie 
To Zauważono. To pasa-
żer jesT najważniejsZy 
i wdrażane roZwiąZania 
są Z Myślą o poprawie ja-
kości usług, nie o ZTM-ie.

Tramwaj zabytkowej linii 7, w tle 
Mole Antonelliana w Turynie

http://www.ztm.waw.pl
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15
różnice w organizacji transportu miej-
skiego we Włoszech i w polsce są wi-
doczne „gołym okiem”. We Włoszech 
to przede wszystkim regiony koordy-
nują transport publiczny na swoim 
obszarze. i tak w piemoncie, którego 
stolicą jest Turyn, władze regionalne 
wyznaczyły obszar metropolitalny Tu-
rynu i nakazały dla niego powołanie 
specjalnej jednostki zajmującej się 
lokalnym transportem zbiorowym – 
Agenzia per la Mobilita Metropolitana 
di Torino (AMMT). jest to konsorcjum 
władz lokalnych, w którym udziały ma-
ją region, prowincja turyńska, miasto 
Turyn oraz 31 gmin podturyńskich. 

KomuniKacja regionalna
AMMT jest włoskim odpowiednikiem 
ZTM, ale powołanym przez prawo re-
gionalne, a nie władze Turynu. AMMT 
przejęła obowiązki różnych jednostek 
administracyjnych w zakresie trans-
portu publicznego, których kompe-
tencje często pokrywały się na terenie 
metropolii. integracja organizacyjna 
transportu w aglomeracji turyńskiej 
jest „narzucona” przez prawo, ale war-
to dodać, że dla wszystkich uczestni-
ków tej integracji (jednostek samorzą-

aglomeracja  
TO WspóŁprAcA
MiMO, iŻ MeTrOpOLiA 
TUryNU jesT ZNAcZNie 
MNiejsZA OD AgLOMe-
rAcji WArsZAWsKiej 
(OK. 1,5 MLN MiesZ-
KAńcóW), TO NA WieLU 
pŁAsZcZyZNAcH MOŻe 
sTANOWić DOBry prZy-
KŁAD, jAK pOWiNNO 
siĘ ZOrgANiZOWAć 
TrANspOrT ZBiOrOWy.

www.facebook.com/ztm.warszawa

Widok na Turyn z Monte Capuccini

du, przewoźników, a w szczególności 
pasażerów) jest to stan jak najbardziej 
pożądany. Metropolia nie jest odizo-
lowana od swojego otoczenia, stąd 
AMMT, przy współpracy z regionem, ko-
ordynuje wiele zadań transportowych 
praktycznie w całej prowincji Turynu. 
To kolejna różnica pomiędzy Włochami 
a polską – różne jednostki mają ściśle 
wyznaczone zadania w zakresie trans-
portu publicznego, ale często istnieje 
potrzeba podejmowania wspólnych 
działań, ponieważ nie wszystkie roz-
wiązania można wdrożyć jedynie na 
poziomie granic administracyjnych 
miasta, prowincji czy regionu. 

20 stref taryfowych
Wspólna taryfa, której wprowadzenie 
w aglomeracji warszawskiej zostało 
okupione wieloletnimi dyskusjami, 
rozmowami i negocjacjami w prowin-
cji Turynu nie jest problemem samym 
w sobie. To władze regionalne w spe-
cjalnej uchwale określają taryfę prze-
wozową dla prowincji, obowiązującą 
wszystkich przewoźników (kolejowych 
i autobusowych) na danym obszarze. 
W przypadku piemontu „wspólny bi-
let” obejmuje bardzo duży obszar po-

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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Turyńskie MeTro ZnacZ-
nie różni się od warsZaw-
skiego. pociągi ZaBierają 
ZnacZnie Mniej pasaże-
rów (ok. 320 osóB) i po-
siadają… guMowe opony. 
ponadTo, na cZele pocią-
gu nie Ma kaBiny Ma-
sZynisTy (jesT To MeTro 
w pełni auToMaTycZne).

dzielony na strefy i odcinki. Wspólna 
taryfa posiada własną markę tj.: „FOr-
MULA”, w ramach której pasażer może 
nabyć bilet o wartości odpowiadającej 
jego potrzebom transportowym. Ob-
szar działania AMMT (metropolia tu-
ryńska) to zaledwie 2 z ponad 20 stref 
taryfowych, składających się na cztery 
pierścienie wokół Turynu, które rozsze-
rzone są dodatkowo o odcinki poza 
prowincją. Władze piemontu w cią-
gu kilku najbliższych lat wprowadzą 
jednolitą taryfę (także jednorazową) 
w całym regionie, a będzie ona oparta 
o elektroniczny bilet Bip (Biglietto in-
tegrato piemonte). 

Panorama zamiast maszynisty
Największym przewoźnikiem w metro-
polii jest gTT (gruppo Torinese Trans-
porti), czyli spółka Turynu obsługująca 
linie autobusowe, tramwajowe, metro, 
dwie linie kolejowe, a nawet… windę, 
która zabiera pasażerów na taras wido-
kowy w wieży Mole Antonelliana, czyli 
symbolu miasta. 

W Turynie została zbudowana jedna 
linia metra o długości ponad 9 km, któ-
ra została otwarta tuż przed Zimowymi 
igrzyskami Olimpijskimi w 2006 roku. 

początkowa stacja linii nr 1, wraz ze 
stacją techniczno-postojową, znajdu-
je się w podturyńskim mieście colle-
gno. Linia metra w przyszłości będzie 
przedłużana w kierunku zachodnim do 
miejscowości rivoli, a w planach jest 
także budowa drugiej linii podziemnej 
kolejki. Warto podkreślić, że turyńskie 
metro znacznie różni się od warszaw-
skiego. pociągi zabierają znacznie mniej 
pasażerów (ok. 320 osób) i posiadają… 
gumowe opony. ponadto, na czele po-
ciągu nie ma kabiny maszynisty (jest 
to metro w pełni automatyczne) tylko 
panoramiczną szybę, która umożliwia 
obserwowanie jazdy. To rzadko spoty-
kane zjawisko, w całkowicie oświetlo-
nym, dwukierunkowym tunelu. 

najgęstsza sieć tramwajowa
Turyńskie tramwaje są największą i naj-
bardziej rozległą siecią we Włoszech. 
sieć tramwajowa (ok. 220 km torów) 
oplata niemal całe miasto. W gęsto za-
budowanym, zabytkowym śródmieściu 
tramwaje przejeżdżają pod słynnymi 
turyńskim pasażami, a na niektórych 
odcinkach przypominają warszawską 
WKD. co ciekawe, rozstaw szyn turyń-
skich tramwajów wynosi 1445 mm, 
czyli jest o 10 mm większy niż w War-
szawie. Tabor tramwajowy jest bardzo 
zróżnicowany i oprócz tych nowszych, 
można spotkać także pojazdy z lat 30., 
40. i 50. xx wieku, które były wielo-
krotnie przebudowywane i moderni-
zowane. prawdziwą gratką są zamon-
towane w nich oryginalne drewniano-
aluminiowe siedzenia z lat 30. Dzięki 
współpracy gTT oraz Turyńskiego sto-
warzyszenia Tramwajów Historycznych 
przez cały tydzień kursuje historyczna 
linia nr 7. 

sieć autobusowa w metropolii składa 
się prawie z 90 linii obsługiwanych ty-
powym taborem miejskim (linie „urbani” 
i „suburbani”) oraz z autobusów między-
miastowych (extraurbani) przypomina-
jących funkcją polskie pKs-y. W odróż-
nieniu od Warszawy rozkład jazdy w Tu-
rynie nie jest tak szczegółowy. przez 
większą część dnia można dowiedzieć 
się tylko, z jaką częstotliwością kursują 
autobusy choć, biorąc pod uwagę sys-
tem sprawdzania rozkładu jazdy przez 
sms, nie stanowi to problemu. 

maciej florczak z Sekcji linii Strefo-
wych uczestniczył w turynie, w stażu 
„nowa kultura mobilności w Warsza-
wie”, dofinansowanego ze środków 
programu leonardo da Vinci.

www.ztm.waw.pl

Autobus linii 11 w arkadach

http://www.ztm.waw.pl
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na olimpiadę TyLKO KOMUNiKAcją

ZiMOWe igrZysKA 
OLiMpijsKie prZycią-
gNĘŁy DO TUryNU 
i ZAcHODNiej cZĘści 
pieMONTU OKOŁO 1,5 
MiLiONA WiDZóW. By-
ŁO TO WieLKie śWiĘTO 
spOrTU. pODOBNie jAK 
ZBLiŻAjące siĘ Mi-
sTrZOsTWA eUrO 2012. 
jAK MOŻNA ByŁO siĘ 
pOrUsZAć pOMiĘDZy 
WiOsKAMi OLiMpij-
sKiMi? TyLKO KOMU-
NiKAcją pUBLicZNą.

Olimpiada Zimowa w Turynie i piemon-
cie odbywała się na sporym obszarze. 
choć trwała tylko dwa tygodnie, to jej 
rozmach był bardzo duży. 1,5 miliona 
widzów, 10 tys. dziennikarzy i 2,5 tys. 
zawodników. Zawody odbywały się jed-
nocześnie w wielu miejscach – w samym 
Turynie, ale także w pinerolo, sestriere, 
pragelato, cesana czy Bardonecchia. 

samo przedsięwzięcie wymagało 
niezwykle precyzyjnego przygotowa-
nia logistycznego. Wynajęto ponad 1 
tys. autokarów wraz z kierowcami, na 
dwóch liniach kolejowych wprowadzo-
no specjalny rozkład jazdy. Do wielu 
miejscowości przez czas trwania igrzysk 
nie można było wjechać prywatnym sa-
mochodem – dlatego też uruchomiono 
dodatkową komunikację publiczną 
obsługującą mieszkańców. Aby umoż-
liwić wygodne połączenie z lotniskiem 
wybudowano łącznik torowy pomiędzy 
linią kolejową na lotnisko a resztą sieci 
kolejowej (normalnie linia ta nie ma ta-
kiego połączenia). Łącznik po zakończe-
niu mistrzostw zdemontowano.

chcąc zapewnić właściwy nadzór nad 
wszystkimi elementami sieci transpor-
towej w czasie olimpiady rozbudowano 
turyńskie centrum zarządzania ruchem 
(5T opisane w artykule Michała Mirosła-
wa) o cały obszar, na którym odbywały 

www.facebook.com/ztm.warszawa

Mapa przedstawiająca obszar rozgrywek z zaznaczonymi miejscami, w których odbywały się zawo-
dy (niebieskie ikonki) oraz punktami związanymi ze specjalną organizacją transportu (żółte ikonki)

się zawody. priorytet na tym terenie 
miał transport publiczny, a samocho-
dem indywidualnym dojechać można 
było co najwyżej do parkingów zloka-
lizowanych na granicy regionu (jeden 
z parkingów był nawet poza terytorium 
Włoch – we Francji). Z parkingów do 
miejsc, w których odbywały się zawody 
można było dojechać tylko komunika-
cją publiczną.

W czasie zawodów eUrO 2012 War-
szawa wprowadzi podobne rozwiąza-
nia, choć oczywiście ich skala będzie 
proporcjonalnie mniejsza. Transport 
publiczny w mieście będzie prioryte-
tem, wjazd do niektórych osiedli bę-
dzie możliwy wyłącznie za okazaniem 
przepustki, a dojazd samochodem na 
mecz zakończy się na parkingach p+r 
powstałych na obrzeżach miasta, skąd 
specjalne linie dowiozą kibiców zarów-
no do centrum (do strefy Kibica) jak 
i na stadion. Liczymy także, że uda się 
uruchomić kolejowe połączenie z lot-
niskiem. Kolej, podobnie jak w Turynie, 
mogłaby wtedy pełnić główną rolę 
w dowozie kibiców do/z lotniska.

artur zając, przewodniczący zespołu 
ds. przewozów w czasie euro 2012 
uczestniczył w turynie, w stażu 
„nowa kultura mobilności w Warsza-
wie”, dofinansowanego ze środków 
programu leonardo da Vinci.

17
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Turyn i jego obszar metropolitalny 
posiada duży potencjał obsługi kole-
jowym transportem aglomeracyjnym. 
sieć kolejowa w węźle turyńskim ma 
charakter koncentryczny – skupiający 
się w przebiegającej południkowo osi 
transportowej, na którą składają się li-
nie z Mediolanu (od północy) oraz ge-
nui (od południa). charakterystycznym 
elementem jest swego rodzaju „odgałę-
zienie” linii prowadzącej do najważniej-
szego dworca kolejowego w mieście – 
stacji Torino porta Nuova. 

Zasadnicza część układu „średnico-
wego” z dworcem Torino porta susa 
znajduje się obecnie w kilkukilometro-
wym tunelu. Znaczącą część przewo-
zów w aglomeracji turyńskiej realizuje 
przewoźnik krajowy – Trenitalia, a dwie 
linie obsługiwane są przez komunalne-
go przewoźnika turyńskiego – gTT.
głównym wyróżnikiem rzeczywistości 
kolejowej w Turynie i piemoncie jest 

koleją niemal jak tramWajem
KOLej W AgLOMerAcji TUryńsKiej sTANOWi DOBre ZWierciADŁO WŁOcH, jA-
KO KrAjU i WŁOsKiej KULTUry. DZiĘKi DOsKONAŁeMU sTANOWi iNFrAsTrUKTUry, 
cZysTyM DWOrcOM i prZysTANKOM, WĘZŁOM iNTegrAcyjNyM OrAZ DUŻeMU 
NAcisKOWi NA KULTUrĘ OBsŁUgi pODróŻNegO jAWi siĘ jAKO śrODeK TrANspOr-
TU prZyjAZNy i prZysTĘpNy. Z DrUgiej jeDNAK sTrONy – cO MOŻNA TrAKTOWAć 
WprOsT jAKO UWArUNKOWANie KULTUrOWe – TrUDNO DOsZUKAć siĘ TU „ŻeLA-
ZNej” DyscypLiNy W reALiZAcji UsŁUg (UMiArKOWANA pUNKTUALNOść). iNNe Nie-
DOgODNOści – O iLe WysTĘpUją – są eFeKTeM prZeDe WsZysTKiM UWArUNKOWAń 
iNsTyTUcjONALNycH – Tj. rOZBieŻNycH ZAMierZeń i OcZeKiWAń róŻNycH iNsTy-
TUcji UcZesTNicZącycH W pLANOWANiU i reALiZAcji prZeWOZóW KOLejOWycH.

doskonały stan infrastruktury tech-
nicznej – liniowej oraz dworcowej. jest 
to niewątpliwie czynnik decydujący 
o atrakcyjności oferty kolejowej. Fakt, 
iż na głównych liniach aglomeracyj-
nych pociągi regionalne poruszają się 
z prędkością nawet pow. 120 km/godz., 
bez charakterystycznych dla warunków 
polskich ograniczeń prędkości, sprawia, 
że dojazd koleją w ramach przewozów 
aglomeracyjnych jest atrakcyjny czaso-
wo. poza tym na uwagę zasługuje bar-
dzo dobry stan techniczny i estetyczny 
stacji oraz przystanków. Ważniejsze 
stacje pełnią jednocześnie funkcje zin-
tegrowanych węzłów przesiadkowych, 
w których pasażer ma możliwość sko-
rzystania z łatwej przesiadki na inne 
środki transportu. Kultura integracji 
infrastrukturalnej jest tu bardziej roz-
winięta niż w polsce – u nas przez wiele 
lat kolej odwracała się od miast i innych 
środków transportu, stąd dopiero od 
niedawna odradza się u nas idea inte-
gracji, czego przykładem są parkingi 
p+r czy linie dowozowe.

sieć kolejowa posiada dwa istot-
ne – i bardzo dobrze rozwiązane pod 
względem funkcjonalnym - punkty sty-
ku z jedyną jak dotąd linią metra: stacje 
Torino porta Nuova i Torino porta susa 
(dworzec podziemny). ciekawostką 
jest natomiast fakt, iż stacja kolejowa 
Torino Lingotto oraz końcowa stacja 
linii metra „Lingotto” pozostają w oko-
ło kilometrowym oddaleniu od siebie 
i są bardzo słabo skomunikowane (ko-
nieczność przejechania kilku przystan-
ków miejską linią autobusową). Barie-
rą przestrzenną w ich powiązaniu jest 
pierwsza siedziba fabryki FiATA oraz 
tory odstawcze stacji Lingotto.

Stacja kolejowa Torino Porta Nuova połą-
czona ze stacją metra Torino Porta Susa

http://www.ztm.waw.pl
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W zakresie rozkładu jazdy – podej-
ście reprezentowane w Turynie jest 
zbliżone do tego, jakie stosuje się 
w aglomeracji warszawskiej. Zasadni-
czo oczekuje się, iż rozkład jazdy bę-
dzie opierał się na cykliczności (równe 
odstępy między pociągami) – jednak 
nie zawsze się to udaje (podobnie jak 
u nas) ze względu na ograniczenia 
infrastrukturalne i brak koordynacji 
z ofertą pociągów dalekobieżnych. 
poligonem doświadczalnym modelo-
wej oferty aglomeracyjnej i regional-
nej jest linia biegnąca alpejską Doliną 
suzy w kierunku Francji, łącząca Turyn 
z susą i Bardonecchią, gdzie dodatko-
wo z cyklicznie kursującymi pociągami 
koordynuje się w miejscowości Oulx 
transport autobusowy zapewniający 
powiązanie ze słynnymi kurortami 
i centrami sportów zimowych w Val 
chisone – m.in. sestriere.

porównując stan techniczny i es-
tetyczny taboru kolejowego należy 
stwierdzić, iż sytuacja w aglomera-
cji warszawskiej prezentuje się rela-
tywnie korzystnie – szczególnie jeśli 
chodzi o sKM, ale wynika to przede 
wszystkim z faktu, iż nasz kraj posiada 
otwarty dostęp do funduszy struktu-
ralnych Ue, które w zakresie inwesty-
cji taborowych są dla włoskich prze-
woźników niedostępne. W przypadku 
Trenitalii typowy pociąg to zestaw 
wagonowy typu „push-pull” (zarów-
no wagony tradycyjne jak i piętrowe), 
w przypadku gTT dominują elek-
tryczne zespoły trakcyjne produkcji 
Alstoma. Zauważalnym problemem 
jest graffiti – wiele pociągów jest na-
znaczonych tego rodzaju aktami wan-

dalizmu, co niewątpliwie zupełnie 
niepotrzebnie negatywnie rzutuje na 
wizerunek kolei włoskich.

jednym z interesujących wyróżników 
kolei włoskich (nie tylko w aglomeracji 
turyńskiej) jest rozbudowana kultura 
podróży z przesiadkami – dzięki ko-
rzystnym rozwiązaniom infrastruktu-
ralnym oraz godną odnotowania życzli-
wością ze strony obsługi pociągów oraz 
dodatkowym zabiegom informacyjnym 
uciążliwość przesiadek dla pasażerów 
jest praktycznie niezauważalna. poziom 
akceptacji dla takich rozwiązań rozkła-
dowych jest zatem znacznie wyższy niż 
w przypadku polski, gdzie dla większo-
ści podróżnych czynnikiem decydują-
cym o atrakcyjności danego połączenia 
lub linii jest bezpośredniość. Kolej wło-
ska jest zatem relatywnie przyjazna dla 
podróżnych, choć konsekwencją tego 
jest fakt, iż punktualność nie jest jej 
najmocniejszą stroną.

Na uwagę zasługuje również kom-
plementarność usług realizowanych 
w ramach przewozów kolejowych za-
równo przez pociągi, jak i autobusy. 
W polskich warunkach prawnych i or-
ganizacyjnych, autobus pojawia się wy-
łącznie jako ewentualne zastępstwo za 
kurs realizowany przez pociąg.

porównując kolej w aglomeracjach Tu-
rynu i Warszawy, należy stwierdzić, iż 
w każdym przypadku można doszukać 
się przewag i niedociągnięć. Na korzyść 
Włochów przemawia doskonały stan 
infrastruktury technicznej i dworcowej 
oraz zaawansowania technologicznego 
systemów zarządzania ruchem, a także 
elektronicznej informacji pasażerskiej. 
W przypadku Warszawy pozytywnie wy-
różniają się rozwiązania taryfowe (w tym 
m.in. Wspólny Bilet), które globalnie są 
bardziej przyjazne dla pasażerów oraz 
nowoczesny tabor będący w posiadaniu 
sKM oraz Kolei Mazowieckich. system 
warszawski jest jednak większy i zna-
czenie kolei w obsłudze transportowej 
aglomeracji jest znacząco wyższe – od-
nosząc to do roli, jaką kolej pełni w ob-
słudze aglomeracji turyńskiej.

marek chmurski, samodzielne stano-
wisko ds. kolei uczestniczył w tury-
nie, w stażu „nowa kultura mobilno-
ści w Warszawie”, dofinansowanego 
ze środków programu leonardo da 
Vinci.

na głównych liniach 
agloMeracyjnych pocią-
gi regionalne porusZają 
się Z prędkością naweT 
pow. 120 kM/godZ.

Na stacji Torino Porta Nuova czekają 
na pasażerów - superszybki pociąg 
Frecciarossa oraz pociąg regionalny
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Wielki SukceS  
MAŁycH KrOKóW
cZy W Mieście OcZeKUjącyM NA UrUcHOMieNie ii 
LiNii MeTrA i reALiZAcjĘ WieLU pOTrZeBNycH iN-
WesTycji KOMUNiKAcyjNycH, W Mieście sTOjącyM 
prZeD WyZWANiAMi OBsŁUgi WieLKicH iMpreZ MA-
sOWycH jesT Miejsce NA ZAjMOWANie siĘ KOMU-
NiKAcyjNyMi DrOBiAZgAMi? cZy W DOBie WysOce 
ZAAWANsOWANycH TecHNicZNie i OBsZArOWO 
prOjeKTóW, pODcZAs NieUsTANNej pOgONi ZA cZA-
seM (KTóregO i TAK cZĘsTO NAM BrAKUje), WArTO 
ZWOLNić, By sZcZegóŁOWO pOcHyLić siĘ NAD jA-
KOścią KOńcOWycH rOZWiąZAń LOKALNycH, UŁA-
TWiAjącycH cODZieNNe pODróŻe pAsAŻeróW? OD-
pOWieDZiALNA ODpOWieDź OsOBy ZAjMUjącej siĘ 
TeMATyKą pUBLicZNegO TrANspOrTU ZBiOrOWegO 
MOŻe Być TyLKO jeDNA - ZDecyDOWANie WArTO!

Kreowanie rozwiązań komunikacyj-
nych przyjaznych pasażerom na każ-
dym etapie podróży można porów-
nać z budowaniem skomplikowanej 
układanki o wielu elementach. Każdy 
z takich elementów (infrastruktura, 
tabor, oferta tras, skomunikowań i czę-
stotliwości kursowania linii) jest równie 
istotny i ma swój konkretny wymiar fi-
nansowy. W takiej perspektywie szcze-
gólnej wagi nabiera skupienie się nad 
relatywnie drobnymi, niskobudżetowy-

mi rozwiązaniami, które są niezbędnym 
dopełnieniem wspomnianej układanki. 
Bez nich cały system może wprawdzie 
funkcjonować, ale bez wątpienia bę-
dzie niekompletny. To właśnie owe 
„małe kroki”, podpatrzone w Turynie. 
co istotne, są wśród nich rozwiązania, 
jakie można wdrażać etapami, by syste-
matycznie podnosić jakość transportu 
zbiorowego oferowanego pasażerom. 

UsPrawnienia  
organizacji rUchU
Listę wartych uwagi rozwiązań rozpo-
czynają wspólne przystanki autobu-
sowo-tramwajowe. samo rozwiązanie 
jest już z powodzeniem praktykowane 
w Warszawie, jednak w Turynie można 
spotkać wspólne przystanki powsta-
jące bez jednoczesnego tworzenia 
długich odcinków torowisk tramwa-
jowo-autobusowych. Autobusy ko-
rzystają z pasów przeznaczonych dla 
innych użytkowników drogi, a jedy-
nie w rejonie przystanków zjeżdżają 
na specjalnie przygotowane do tego 
celu, wyasfaltowane torowisko. Takie 
rozwiązanie łączy w sobie wygodę 
przesiadki autobus - tramwaj, którą 
można zrealizować przy tym samym 
przystanku, a jednocześnie nie ogra-
nicza elastyczności przebiegu tras 
linii autobusowych (możliwość obsłu-
gi relacji skrętnych dostępnych dla 
samochodów osobowych na skrzyżo-
waniach) i nie obniża przepustowości 
skrzyżowań dla trakcji tramwajowej. 
co więcej, z wygodnych przesiadek 
mogą korzystać nawet pasażerowie 
tych linii autobusowych, których trasy 
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Wydzielony z jezdni plac postojowy 
dla autobusów jest ulokowany na 
środku pasa drogowego
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pokrywają się z liniami tramwajowymi 
na bardzo krótkich fragmentach. poza 
tym tworzenie wspólnych przystanków 
nie wiąże się z kosztowną przebudową 
torowisk tramwajowych na długich od-
cinkach. W warszawskich warunkach, 
w przyszłości takie rozwiązanie można 
rozważać np. dla al. Waszyngtona, czy 
nowej trasy tramwajowej na gocław.

pozostając w tematyce wygodnych 
przesiadek warto dodać, że wybrane 
pętle tramwajowe w Turynie zostały 
dostosowane do ruchu autobusów. Ma 
to dwojakie znaczenie z punktu widze-
nia pasażera. po pierwsze upraszcza 
możliwość dokonania przesiadki z lo-
kalnej linii autobusowej do tramwaju, 
który dociera do centrum miasta. jest 
to istotne zwłaszcza w trakcie poranne-
go szczytu przewozowego, gdzie każda 
minuta jest cenna. Natomiast w sytu-
acjach awaryjnych taka pętla pozwala 
na łatwe zorganizowanie zastępczej 
komunikacji autobusowej dla pasa-
żerów. po prostu na przystanek tram-
wajowy wjeżdża autobus zastępczy, 
co zmniejsza uciążliwość wynikającą 
z tymczasowego braku tramwajów. 

W sytuacji przewidywania koniecz-
ności budowy w przyszłości nowej tra-
sy tramwajowej na danym odcinku dro-
gi, wcale nie trzeba ograniczać się do 
pozostawienia odpowiedniej rezerwy 
terenowej. W rejonie jednego z cen-
trów handlowych w Turynie, wraz z mo-
dernizacją ulicy powstał ponad 500 m 
odcinek wydzielonej drogi autobu-
sowej. jest to rozwiązanie pośrednie, 
które pozwala doraźnie wykorzystać 

przestrzeń zarezerwowaną docelo-
wo dla obsługi pasażerów transportu 
szynowego. W naszych warszawskich 
warunkach teoretycznie mogłoby 
zostać zastosowane np. w przypad-
ku planowanego poszerzenia ul. św. 
Wincentego. 

Blokowanie torowisk tramwajo-
wych przez samochody osobowe 
w obszarach skrzyżowań jest nieste-
ty zjawiskiem występującym bardzo 
powszechnie. rozwiązanie podpa-
trzone w Turynie potwierdza, że każ-
de działanie mogące zdyscyplinować 
kierowców jest warte rozważenia. We 
włoskim wariancie niewielki fragment 
jezdni na skrzyżowaniu (obejmujący 
skrajnię torowiska) został pomalowa-
ny na kolor czerwony. W ten sposób 
wyraźnie wskazano kierowcom mini-
malną przestrzeń, jakiej potrzebuje 
tramwaj, by bezkolizyjnie przejechać 
przez skrzyżowanie.

Na trasach tramwajowych prowadzą-
cych przez ulice, gdzie nie występuje 
komunikacja autobusowa dodatko-
wym zabezpieczeniem dojść do przy-
stanków tramwajowych mogłoby być 
kolejne z podpatrzonych rozwiązań: 
wyniesienie tarczy przejścia dla pie-
szych do poziomu wysepki przystan-
kowej. Taki szeroki „próg spowalniają-
cy” nie tylko podnosi bezpieczeństwo 
pieszych zmierzających do przystan-
ku (wymusza zmniejszenie prędkości 
samochodów osobowych), ale także 
ułatwia pasażerom dojście do wy-
sepki. Dodatkowo w wybranych sytu-
acjach warto wrócić do podnoszonych 
już wcześniej pomysłów stworzenia 
obustronnego dojścia do przystanków 
tramwajowych.

W centralnych obszarach wielu miast 
każda wolna przestrzeń jest terenem na 
wagę złota. W efekcie pętle autobuso-
we w śródmieściu nigdy nie są elemen-
tami zagospodarowania przestrzeni, na 
które urbaniści spojrzeliby przychyl-
nym okiem. Zazwyczaj dąży się więc 
do ich ograniczenia do niezbędnego 
minimum. stąd na pozytywną reko-
mendację zasługuje nietypowy sposób 
na znalezienie przestrzeni w rejonie 
centralnie położonego dworca kolejo-
wego porta susa w Turynie. Wydzielony 
z jezdni plac postojowy dla autobusów 
został tam ulokowany na środku pasa 
drogowego, pomiędzy dwoma ronda-
mi położonymi w bliskiej odległości od 
siebie. jednocześnie wygospodarowa-

T e M A T  N U M e r U

21

Pomalowany na czerwono pas 
jezdni jest sygnałem dla kierowców, 
gdzie nie powinni stawać, by nie 
blokować przejazdu tramwaju
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wyBrane pęTle TraMwa-
jowe w Turynie ZosTały 
dosTosowane do ruchu 
auToBusów. uMożliwia 
To prZesiadkę Z lokal-
nej linii auToBusowej 
do TraMwaju, kTóry 
dociera do cenTruM 
MiasTa. jesT To isToTne 
ZwłasZcZa w Trakcie 
porannego sZcZyTu.
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no dodatkowe miejsca w klasycznych 
zatokach autobusowych wzdłuż jezdni 
łączących oba ronda.

Kolejnym z ciekawych rozwiązań 
turyńskich, wartym rozważenia w War-
szawie w przyszłości, jest wprowadze-
nie aktywnego priorytetu w ruchu na 
rondach. sytuacja dotyczy jednakże 
wyłącznie skrzyżowań, na których 
nie przewiduje się ciągłego funkcjo-
nowania sygnalizacji świetlnej. jedno 
z takich rond wyposażono w sygnali-
zatory, które podstawowo są wygaszo-
ne. Dopiero w momencie zbliżania się 
tramwaju do skrzyżowania, następuje 
włączenie sygnalizacji, a następnie 
wstrzymanie ruchu drogowego w ce-
lu umożliwienia płynnego przejazdu 
pojazdu szynowego. W warunkach 
włoskich rozwiązanie to zastosowano 
na linii tramwajowej, gdzie w godzi-
nach szczytu przewozowego tramwaj 
w każdym z kierunków pojawia się na 
przystanku raz na trzy-cztery minuty. 

pomimo faktu, że w ostatnich latach 
w Warszawie przybyły kilometry no-
wych pasów autobusowych, to w za-
kresie ich wydzielania również znala-

zło się rozwiązanie, które warto rozwa-
żyć w odniesieniu do naszej rodzimej 
aglomeracji. Mianowicie na kilku wą-
skich, jednokierunkowych uliczkach 
jednego z podturyńskich miasteczek 
uruchomiono pas autobusowy „pod 
prąd”. pomimo, iż region piemontu 
należy do najbardziej zmotoryzo-
wanych obszarów Włoch, to jednak 
w tym przypadku prymat komunikacji 

indywidualnej musiał „uchylić czo-
ła” potrzebom pasażerów transpor-
tu zbiorowego. Warto podkreślić, że 
z uprzywilejowanej organizacji ruchu 
korzystają pasażerowie trzech linii au-
tobusowych (sumaryczna szczytowa 
liczba odjazdów dla wszystkich linii 
wynosi 12 kursów/godz.). 

w kierUnkU lePszej obsłUgi 
Pasażerów
Można podać równie szeroką paletę 
rozwiązań zmierzających w stronę 
lepszej obsługi pasażerów i zachęcają-
cych do wyboru transportu zbiorowe-
go w realizacji codziennych podróży. 
Dotyczą one również zagadnień tary-
fowych. jednym z przykładów jest „bi-
let zakupowy”, czyli specjalna oferta 
dla osób robiących zakupy i korzysta-
jących z transportu zbiorowego. Tzw. 
„shopping ticket” jest biletem krótko-
okresowym, ważnym w miejskiej stre-
fie biletowej przez 4 kolejne godziny 
od momentu skasowania. cena biletu 
ustalona na poziomie 3 euro może 
być uznana za atrakcyjną, a jedynym 
ograniczeniem skorzystania z oferty 
jest zawężony przedział godzin jej 
obowiązywania (9.00-20.00). innym 
rozwiązaniem dostępnym przez długi 
okres było połączenie funkcjonalno-
ści biletu czasowego z jednorazo-
wym. podstawowym biletem oferty 
był bilet 70-minutowy, uprawniający 
do nieograniczonej liczby przejazdów 
komunikacją naziemną w trakcie jego 
ważności (w tym maksymalnie jedna 
podróż metrem). Natomiast powtórne 
skasowanie biletu przed upływem 70-
tej minuty automatycznie zamieniało 
taki bilet czasowy w jednorazowy, 
ważny do ostatniego przystanku na 
trasie linii, którą aktualnie podróżo-
wał pasażer. 

Do rozwiązań wartych rozpatrzenia 
na gruncie warszawskim należy tak-
że tramwajowa linia okólna. jej trasa 
została wyznaczona obrzeżem cen-
tralnego obszaru miasta. Z uwagi na 
promienisty układ tras tramwajowych 
w Turynie oraz ogólnie małą liczbę li-
nii tramwajowych, wprowadzenie linii 
okólnej pozwoliło na zmniejszenie ko-
nieczności długotrwałego przejazdu 
wąskimi ulicami centrum w celu doko-
nania przesiadki. W efekcie możliwe 
stało się skrócenie części podróży dla 
pasażerów zmierzających do celów 
usytuowanych na innym końcu miasta 
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Jak wyjść z przystanku - wypukłe plany 
sytuacyjne dla osób niedowidzących

Specjalne guziki ułatwiają komunikację 
niepełnosprawnego pasażera z kierowcą
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lub w pobliżu linii obwodowej. W ten 
sposób uzyskano także dodatkowe 
miejsca w tramwajach przejeżdżają-
cych przez centrum miasta.

W zakresie obsługi pasażerów nie-
pełnosprawnych również można po-
kazać przykłady warte naśladowania. 
począwszy od internetu, pasażerowie 
mogą liczyć na szeroką informację 
o dostępności poszczególnych przy-
stanków komunikacji miejskiej. W re-
jonie najważniejszych węzłów prze-
siadkowych ustawione są specjalne, 
wypukłe plany sytuacyjne okolicy. 
plany opatrzone są opisami w alfabe-
cie Braille’a oraz tekstami w językach 
włoskim i angielskim. Na uwagę za-
sługuje także standard obsługi osób 
niepełnosprawnych ruchowo, wpro-
wadzony w najnowszych autobusach. 
Zestaw specjalnych przycisków w re-
jonie zatoki dla wózka inwalidzkiego 
pozwala na efektywną komunikację 
z kierowcą pojazdu (gotowość do od-
jazdu, zatrzymanie na przystanku, we-
zwanie pomocy).

Krawężniki zatok autobusowych są 
malowane w żółto-czarne pasy. Taki 
standard malowania nie tylko zwięk-
sza widoczność krawędzi przystanku, 
ale też bardzo konkretnie wyznacza 
obszar, w którym zabronione jest par-
kowanie samochodów osobowych.

Na wytypowanych przystankach 
zostały postawione specjalne słupki 
alarmowe. po wciśnięciu znajdujące-
go się na nich przycisku sOs pasażer 
jest natychmiast łączony z centrum 
alarmowym i poprzez interkom ma 
możliwość wezwania pomocy odpo-
wiednich służb.

Tematem, którego wdrożenie mogło-
by zostać rozważone w warunkach war-
szawskich jest również wprowadzenie 
w całej sieci standardu przystanków 
„na żądanie”. W Turynie zarówno trak-
cja tramwajowa, jak również komunika-
cja autobusowa funkcjonuje w oparciu 
o przystanki warunkowe. Konieczność 
zatrzymania pojazdu na przystanku 
sygnalizuje się poprzez wciśnięcie 
odpowiedniego przycisku w autobusie 
lub tramwaju. pasażer stojący na przy-
stanku daje kierowcy znak poprzez wy-
raźne uniesienie ręki. pomijając walory 
eksploatacyjne z punktu widzenia or-
ganizatora transportu oraz operato-
ra, również z perspektywy pasażera 
przystanki „na żądanie” przynoszą 
wymierne korzyści. Brak zatrzymania 
pojazdu na przystanku, na którym ża-
den pasażer nie zamierza odpowiednio 
opuścić lub wejść do pojazdu wydatnie 
przyspiesza cały przejazd. Można to 
zauważyć zwłaszcza podczas podróży 
w okresie porannym lub wieczornym, 
a także w weekendy. 

Na zakończenie podanej listy przy-
kładów warto wskazać na jedno rozwią-
zań promujące ruch rowerowy. W jed-
nej z podturyńskich miejscowości obok 
peronu stacji kolejowej zamontowano 
rząd krytych boksów rowerowych. 
W każdym z boksów istnieje możli-
wość bezpiecznego pozostawienia do 
trzech rowerów. Oczywiście na stacji 
dostępny był także klasyczny parking 
rowerowy, ulokowany pod specjalną 
wiatą.

Zbiór przedstawionych powyżej 
„małych kroków” do sukcesu należy 
traktować, jako zbiór otwarty. Trzeba 
również zaznaczyć, że w ostatecznym 
rozrachunku nie każde z rozwiązań bę-
dzie możliwe do zaimplementowania 
w polskich warunkach. Zaś w dobie 
ciągłego poszukiwania coraz to lep-
szych rozwiązań, które można wdrożyć 
przy zaangażowaniu jak najmniejszych 
środków, przedstawione w artykule 
przykłady oraz możliwość pozyska-
nia kolejnych danych, wydają się być 
szczególnie cenną wiedzą.

marcin kozoń, kierownik Sekcji 
planowania Strategicznego uczest-
niczył w turynie, w stażu „nowa 
kultura mobilności w Warszawie”, 
dofinansowanego ze środków pro-
gramu leonardo da Vinci.
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Boksy rowerowe przy jednym  
z turyńskich dworców kolejowych
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krawężniki ZaTok au-
ToBusowych są Malo-
wane w żółTo-cZarne 
pasy. Taki sTandard 
Malowania nie Tylko 
ZwięksZa widocZność 
krawędZi prZysTanku, 
ale Też BardZo konkreT-
nie wyZnacZa oBsZar, 
w kTóryM ZaBronione 
jesT  parkowanie saMo-
chodów osoBowych.
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poznanie przez badanie
jAKie są OcZeKiWA-
NiA pAsAŻeróW cO 
DO KOMUNiKAcji 
MiejsKiej? NAjLepiej 
TO sprAWDZić ZA pO-
MOcą BADANiA cATi, 
KTóre W TUryNie jesT 
prZeprOWADZANe OD 
pONAD 20 LAT. cO DWA 
LATA 16-sTrONicO-
Wy KWesTiONAriUsZ 
WypeŁNiA pONAD 25 
Tys. pAsAŻeróW. 

cATi to technika badawcza polegająca 
na przeprowadzaniu ankiet telefonicz-
nych, z wykorzystaniem komputera, 
która jest stosowana przy badaniach 
ilościowych. podstawową zaletą takich 
badań jest korzystna relacja czasu do 
realizacji oraz jakości uzyskanych da-
nych do kosztów przedsięwzięcia. 

W aglomeracji turyńskiej badania 
dotyczące mobilności pasażerów oraz 
jakości są przeprowadzane co dwa lata 
między marcem a czerwcem. pierwsze 
badanie zrealizowano w 1991 roku. 
Ankieterzy przeprowadzają 25 tysię-
cy wywiadów, wypełniając 16-stro-
nicowy kwestionariusz. Zestaw pytań 
ewaluował w oparciu o doświadczenia 
własne oraz wyniki badań. 

pierwszym krokiem do przeprowa-
dzenia badania jest selekcja respon-
dentów. Wybiera się ich z książek tele-
fonicznych. W polsce jest to największy 
problem – jest coraz mniej telefonów 
stacjonarnych na rzecz telefonów ko-
mórkowych, a tych zazwyczaj w książ-
kach telefonicznych nie ma. ponadto 
rodzaj połączenia – stacjonarne czy 
komórkowe wpływa na koszt takiego 
badania. W polsce przeprowadzenie 
badania typu cATi jest o tyle trudne, 
że wiele osób niechętnie poddaje się 
takim badaniom (zwłaszcza, gdy nie 
wiąże się to z korzyściami), tłumacząc 
to brakiem czasu, złością (skąd ankie-
ter ma nasz numer), łączeniu ankietera 
z telemarketerem lub z powodu nieuf-
ności (ochrona danych). 

Turyn jest przykładem, jak efektyw-
nie można wykorzystać wyniki takich 
badań. Na ich podstawie prowadzi się 
statystyki pokazujące zmieniające się 
trendy w mobilności oraz w postrze-
ganiu transportu publicznego. Organi-
zator transportu (AMMT), dzięki zebra-
nym informacjom wie, które aspekty 
są dla pasażerów istotne, a które 
mniej. Taka wiedza znacznie ułatwia 
dysponowanie środkami publicznymi. 
Wiadomo, w których obszarach nale-
ży wprowadzić korekty. Takie badania 
są użytecznym narzędziem nie tylko 
na potrzeby agencji zlecającej, ale 
także władz regionu i podległych jej 
podmiotów.

W stolicy badania mobilności nosi-
ły nazwę Warszawskie Badania ruchu. 
Ostatni raz przeprowadzono je w 2005 
roku. Korzystając z doświadczeń Tu-
rynu, być może w przyszłości również 
ZTM zleci tego typu badania. 

tomasz duszyński z działu analiz 
handlowych uczestniczył w turynie, 
w stażu „nowa kultura mobilności 
w Warszawie”, dofinansowanego ze 
środków programu leonardo da Vinci.

ankieter może Pasażera zaPytać o:
wiek, płeć, • 
rejon zamieszkania i cel codziennych podróży (dzięki odpowiedziom • 
będzie można określić najczęstsze trasy codziennych podróży),
używany środek transportu – samochód czy transport publiczny, należy • 
także wybrać, jaki – samochód, kolej, metro, autobus, tramwaj (przy po-
mocy pozyskanych danych znacznie łatwiej planować transport publicz-
ny na danym obszarze),
powód, dla jakiego wybrali konkretny środek transportu,• 
jak oceniają walory podróżowania prywatnym samochodem, a jak trans-• 
portem publicznym,
dostępność biletów, bezpieczeństwo, czystość pojazdów oraz przystan-• 
ków, ochronę środowiska, jakość kontroli biletowych oraz wiele innych.
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Drewniano-aluminiowe siedzenia  
z lat trzydziestych ubiegłego wieku można  
znaleźć w wielu turyńskich tramwajach

http://www.ztm.waw.pl
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KOMUNiKAcjA MiejsKA pOWiNNA KUrsOWAć 
TAK cZĘsTO, jAKie jesT NA Nią ZApOTrZeBO-
WANie. jAK NAjLepiej TO ZMierZyć i W jAKi 
spOsóB reAgOWAć NA KOrKi, AWArie cZy 
WyŁącZeNiA rUcHU? W TUryNie KOMUNiKA-
cją MiejsKą sTerUje ceNTrALA rUcHU, KO-
rZysTAjąc M.iN. Ze sZcZegóŁOWycH DANycH 
O rUcHU DrOgOWyM W cAŁej AgLOMerAcji. 

monitoring  
DLA LepsZej jAKOści

T e M A T  N U M e r U

www.facebook.com/ztm.warszawa

W poszczególne dni tygodnia, mimo 
obowiązywania tego samego rozkładu 
jazdy czas przejazdu może się różnić. 
Dlatego centrala ruchu na bieżąco mo-
nitoruje i zarządza ruchem pojazdów 
komunikacji miejskiej. Dzięki temu mi-
nimalizuje się niekorzystny wpływ loso-
wych zjawisk (takich jak zatory drogowe, 
awarie, wyłączenia ruchu) na punktual-
ność i regularność kursowania.

W Turynie ruchem autobusów i tram-
wajów zarządza centrala ruchu naziem-
nego. ruch pociągów metra jest nadzoro-
wany przez oddzielną centralę ruchu. 

centrala ruchu autobusów i tramwa-
jów na bieżąco otrzymuje dane o lo-
kalizacji ze wszystkich kursujących 
pojazdów. Na tej podstawie pracow-
nicy korygują czas przejazdu między 
poszczególnymi kursami. W ten spo-
sób niwelują nadmierne odstępstwa 
czasowe między kolejnymi kursami. po-
nadto system wysyła do komputerów 
pokładowych w pojazdach informacje 
o lokalizacji sąsiednich pojazdów na 
tej samej linii (poprzedzającego i na-
stępnego), wraz z informacją o tym, 
czy odstępy czasu od nich są prawi-
dłowe, zbyt krótkie lub długie. Dzięki 
temu także prowadzący pojazd może 
na bieżąco korygować czas przejazdu, 
w porównaniu z kursem wcześniejszym 
lub późniejszym. 

Do centrali ruchu spływają także in-
formacje z systemu 5T o całym ruchu 
drogowym, czyli także o komunikacji 
indywidualnej. Dzięki informacjom z 5T 
można monitorować i zarządzć ruchem 
drogowym w obszarze metropolitalnym 
Turynu (systemem objętych jest ok. 
330 skrzyżowań). jest to o tyle istotne, 
że na wielu drogach środki transportu 
miejskiego kursują po wspólnych pa-
sach wraz z innymi pojazdami.

informacje o ruchu pochodzą z 1,6 
tys. pojazdów komunikacji miejskiej, 
a także z 3 tys. detektorów indukcyj-
nych, 71 kamer oraz 25 czujników 
nadziemnych wykrywających po-
jazdy w różnych punktach obszaru 
metropolitalnego. 

Centrala ruchu autobusów i tramwajów, a poniżej centrala ruchu metra.

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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informacje z systemu 5T są szcze-
gólnie ważne dla transportu publicz-
nego, gdyż:

nadawane są priorytety dla komuni-• 
kacji miejskiej poprzez zapewnianie 
dla nich „zielonej fali” oraz skraca-
nia czasów postoju na czerwonych 
światłach; 
dostarczane są informacje o ruchu • 
bieżącym dla użytkowników syste-
mu transportowego: na wielu przy-
stankach zainstalowane są monitory 
podające przewidywany czas rzeczy-
wisty (uwzględniający bieżące warun-
ki ruchu) do przyjazdu pojazdów róż-
nych linii. informacje te dostępne są 
także w internecie oraz poprzez sms;
usprawnienie ruchu pojazdów po-• 
przez dostosowanie programów 
sygnalizacji świetlnej do bieżących 
warunków ruchu;
gromadzenie informacji, które mogą • 
być wykorzystane do analiz funk-

cjonowania i modyfikacji układu 
transportowego.
W Turynie funkcjonuje ponadto cen-

trala ruchu metra. Dzięki automatycz-
nemu kursowaniu pociągów bez ma-
szynistów liczba pracowników obsłu-
gująca metro jest znacznie mniejsza 
(w centrali pracuje jednocześnie tylko 
kilka osób, przy ruchu aż 25 pociągów 
w godzinach szczytu).

system monitorowania i zarządzania 
bieżącym ruchem pojazdów komuni-
kacji miejskiej pozwala na szybkie 
i skuteczne reagowanie na sytuacje 
losowe. W ten sposób na bieżąco moż-
na podnosić standard realizacji usług 
transportowych. jest to o tyle istotne 
w obszarach znacznie obciążonych ru-
chem sieci drogowej, w których wpływ 
czynników losowych na kursowanie 
pojazdów komunikacji miejskiej jest 
znaczny.

Warte dodać, że w Turynie dane ru-
chu zarówno o komunikacji miejskiej, 
jak i indywidualnym są gromadzone 
w jednym miejscu, dzięki czemu pra-
cownicy nadzorujący funkcjonowanie 
całego systemu transportowego ma-
ją pełny ogląd na bieżącą sytuację 
ruchową. ponadto rejestracja róż-
norodnych danych umożliwia prze-
prowadzenie kompleksowych analiz 
funkcjonowania i modyfikacji układu 
transportowego mających poprawić 
jego jakość i atrakcyjność dla użyt-
kowników – w tym dla pasażerów ko-
munikacji publicznej.

michał mirosław z Sekcji kształto-
wania układu komunikacyjnego 
uczestniczył w turynie, w stażu 
„nowa kultura mobilności w Warsza-
wie”, dofinansowanego ze środków 
programu leonardo da Vinci.

Ekran komputera pokładowego w pojeździe.

Dane o ruchu drogowym pochodzące  
z systemu 5T.

http://www.ztm.waw.pl
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Nie o każdej godzinie  
można przewozić rower

www.facebook.com/ztm.warszawa

WieNer LiNieN jesT NAjWiĘKsZyM prZeDsiĘBiOr-
sTWeM TrANspOrTU pUBLicZNegO W AUsTrii, jAK 
róWNieŻ UZNAWANe jesT ZA jeDNO Z NAjWiĘKsZycH 
W eUrOpie. ZAjMUje siĘ OrgANiZAcją i NADZOrO-
WANieM KOMUNiKAcji MiejsKiej W AgLOMerAcji 
WieDeńsKiej. O DZiAŁALNOści FirMy śWiADcZy M.iN. 
FAKT, iŻ W NAjNOWsZycH BADANiAcH prZeprOWA-
DZONycH prZeZ NieMiecKi AUTOMOBiLKLUB ADAc 
ZAjĘŁO TrZecie Miejsce, TyM sAMyM ZOsTAŁO UZNA-
Ne ZA NOWOcZesNe i BArDZO rOZWiNiĘTe prZeD-
siĘBiOrsTWO ZAjMUjące siĘ KOMUNiKAcją MiejsKą. 

numer trzy W eUrOpie

przedsiębiorstwo Wiener Linien w od-
różnieniu od ZTM jest jednocześnie or-
ganizatorem oraz operatorem publicz-
nego transportu zbiorowego. To prężnie 
działająca firma, w której pracuje 8 tys. 
pracowników, z czego niemal 1 tys. osób 
wykonuje prace administracyjna.

Organizacją komunikacji miejskiej na 
terenie aglomeracji wiedeńskiej zaj-
muje się Verkerhsverbund Ost-region 
(w skrócie VOr), która jest faktycznym 
organizatorem w odniesieniu do lokal-
nych przewozów autobusowych oraz 
kolei. Zajmuje się koordynacją i orga-
nizacją transportu publicznego oraz 
tworzy zintegrowany system taryfowy, 
którego bilety obowiązują w Wiedniu 
oraz poza miastem. pieniądze, które 
wpływają do instytucji ze sprzedaży 
biletów rozdzielane są pomiędzy prze-
woźników. VOr wykonuje różne bada-
nia dotyczące funkcjonowania komu-
nikacji miejskiej. Dzięki tym badaniom 
rozpoznawane są potrzeby pasażerów, 
przez co można sprostać wymaganiom 
ludzi korzystających z transportu pu-
blicznego. VOr zarządza autobusami 
lokalnymi, kontrolując tym samym 
przewoźników pod względem punktu-
alności i czystości pojazdów.

Wiener Linien zarządza transportem 
publicznym na 5 liniach metra, 28 li-
niach tramwajowych oraz 85 liniach au-
tobusowych. Dużym ułatwieniem jest 
oznaczenia każdej linii metra innym 
kolorem, co jest przejrzyste i czytelne 
dla pasażera.

przedsiębiorstwo WL, podobnie jak 
ZTM, oferuje swoim pasażerom szeroką 
gamę biletów, m. in. bilety jednorazo-
we, 24/48/72-godzinne, bilety tygo-
dniowe i miesięczne. interesującym 
rozwiązaniem jest bilet roczny, który 
jest ważny w całym transporcie pu-
blicznym w Wiedniu oraz obowiązuje 
od pierwszego dnia terminu ważności. 
charakterystyczną cechą tego biletu 
jest fakt, iż w soboty, od godz. 12.00 
wraz z posiadaczem biletu mogą po-
dróżować dwie osoby poniżej 15. roku 
życia, na podstawie dokumentu, że są 
uczniami szkoły, nie dłużej jednak niż 
do końca roku szkolnego, w którym 
kończą 15 lat. Koszt takiego biletu to 
449 euro płatne jednorazowo. Można 
też płacić miesięcznie, w 10 ratach, 
ale wtedy łączna suma wzrasta do 458 
euro. Dla seniorów ceny są niższe (224 
euro). W przypadku niewykorzystania 
części biletu, nie jest pobierana opłata 
manipulacyjna przy jego rozliczeniu.

W pojazdach komunikacji miejskiej 
w Wiedniu, podobnie jak w Warszawie 
są umieszczone piktogramy, z cenny-
mi informacjami dla pasażerów. cieka-
wym piktogramem jest znak graficzny 
przedstawiający psa z założonym ka-
gańcem oraz smyczą czy znak, który 
informuje o dozwolonych godzinach 
przewożenia rowerów (poza godzina-
mi szczytu). W Wiedniu rower można 
przewozić tylko w metrze. W autobu-
sach i tramwajach jest to zabronione. 

Transport publiczny w Wiedniu jest 
bardzo rozwinięty i funkcjonuje na wy-
sokim poziomie. jednakże warszawska 
komunikacja miejska nie odstaje od 
austriackich standardów, oczywiście 
poza metrem, które w stolicy polski 
dopiero raczkuje.

damian broszkiewicz z działu infor-
macji i analiz uczestniczył w Wiedniu, 
w stażu „nowa kultura mobilności 
w Warszawie”, dofinansowanego ze 
środków programu leonardo da Vinci.

27
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iNFOrMAcjA pAsAŻersKA TO isTOTNy AspeKT FUNKcjONOWANiA WspóŁcZesNej 
KOMUNiKAcji MiejsKiej. Z pUNKTU WiDZeNiA pAsAŻerA, ATrAKcyjNA FOrMA 
UDZieLANej iNFOrMAcji, jej WysOKA jAKOść OrAZ NieZAWODNOść, ZNAcZNie 
UŁATWiAją cODZieNNe KOrZysTANie Z TrANspOrTU ZBiOrOWegO. prZeKŁA-
DA siĘ TO NieWąTpLiWie NA WZrOsT pOZyTyWNegO WiZerUNKU KOMUNiKA-
cji pUBLicZNej i ZAcHĘcA DO reZygNAcji Z TrANspOrTU iNDyWiDUALNegO.

informacja  
prAWie DOsKONAŁA

jednym z podstawowych elemen-
tów systemu informacji pasażerskiej 
w Wiedniu jest sieć elektronicznych 
tablic informacyjnych wraz z urzą-
dzeniami nagłośnienia. Wyświetlacze 
zainstalowane są na przystankach au-
tobusowych i tramwajowych. W Wied-
niu 60 proc. z 4,3 tys. przystanków jest 
wyposażonych w ten system. jego 
zadaniem jest bieżące informowanie 
pasażerów o wszelkich utrudnieniach 
w funkcjonowaniu komunikacji. 

Oprócz komunikatów wyświetla-
nych na tablicach, mogą być nadawa-
ne zapowiedzi głosowe, informujące 
o przyczynach zakłóceń bądź przybli-
żonym czasie ich zakończenia. Dzięki 
zapowiedziom głosowym, osoby nie-
dowidzące lub słabowidzące mają do-
stęp do aktualnej informacji. 

system obsługiwany jest na bieżą-
co z centrali nadzoru ruchu. jest tam 
utworzone specjalne stanowisko ob-
sługi, które pozwala na zarządzanie 
siecią informacyjną. Dzięki niemu, 
pracownicy obsługi są w stanie szyb-
ko reagować na sytuacje kryzysowe. 
Oprogramowanie systemu pozwala na 
umieszczanie komunikatów i zapowie-
dzi na dowolnej liczbie przystanków 
i w dowolnej konfiguracji - pojedyn-
czy przystanek, grupa lub wszystkie 
przystanki. 

informacje głosowe mogą być także 
przesyłane drogą radiową do pojazdów, 
które z powodu utrudnień jadą trasą 
objazdową. Wówczas pasażerowie są 
na bieżąco informowani o przebiegu 
trasy i możliwych przesiadkach.

system okazał się bardzo pomocny 
podczas turnieju eUrO 2008. W dniach 
meczowych, na wyświetlaczach oraz 
przez głośniki pojawiały się komuni-
katy w językach narodowych drużyn, 
które w danym dniu grały w Wiedniu. 
pomogło to kibicom z innych krajów 
w sprawnym korzystaniu i poruszaniu 
się komunikacją publiczną.

W związku z Mistrzostwami europy 
w piłce Nożnej, Wiener Linien – orga-
nizator komunikacji w Wiedniu, przy-
gotował mobilny punkt informacji. 
Dzięki niemu pasażerowie zyskali do-
datkowy kanał dostępu do informacji. 
W punkcie można było otrzymać ulotki 
informacyjne oraz uzyskać niezbędne 
informacje związane z komunikacją 
miejską w Wiedniu. Mobilny punkt był 
także wsparciem dla pieszych infor-
matorów, którzy uczestniczyli w akcji 
informacyjnej podczas mistrzostw. 

Mobilny punkt informacyjny jest 
nadal wykorzystywany podczas róż-

Na wyświetlaczach podczas EURO 2008 
pojawiały się komunikaty w języku drużyn, 
które w danym dniu grały w Wiedniu

www.ztm.waw.pl
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nego rodzaju imprez masowych, 
a także imprez i spotkań promujących 
przedsięwzięcia Wiener Linien. jest 
łatwy w transporcie oraz wyposażony 
w wewnętrzne źródło zasilania. stano-
wi wygodne i atrakcyjne źródło infor-
macji dla pasażerów.

ciekawym rozwiązaniem jest rów-
nież rozmieszczenie systemu tablic 
informacyjnych w rejonie stadionu 
ernsta Happela. Obiekt jest położony 
w rejonie dwóch stacji metra. Droga do 
stadionu oznakowana jest tablicami, 
na których odległość do celu wyrażo-
na jest w minutach, a system strzałek 
bez żadnych wątpliwości wskazuje 
kierunek. pasażer „prowadzony” jest 
krok po kroku do celu. Tablice są wy-
korzystywane dwustronnie, kierują do 

stadionu, a w drodze powrotnej poka-
zują drogę do stacji metra linii U3.

rozwiązaniem znacznie podno-
szącym jakość udzielanej informacji, 
jest wyposażenie stanowisk infolinii 
w aplikację umożliwiająca bieżący 
podgląd na sytuację na drodze. Dzię-
ki temu operator infolinii posiada 
wiedzę, gdzie dany pojazd aktualnie 
się znajduje oraz jakie ma opóźnienie. 
W przypadku wprowadzenia objazdów 
system informuje o nowej trasie i au-
tomatycznie przelicza czas przejazdu. 
Dlatego pasażerowie dzwoniący na 
infolinię Wiener Linien otrzymują in-
formację, która pomaga w korzystaniu 
z komunikacji miejskiej podczas róż-
nego rodzaju utrudnień.

rozwiązania zastosowane w Wied-
niu to udana próba stworzenia kom-
pleksowego systemu informacji pa-
sażerskiej, który ułatwia korzystanie 
z nowoczesnej komunikacji miejskiej. 
celem było ułatwienie pasażerowi 
uzyskania potrzebnych informacji, 
oszczędzając jednocześnie ich czas 
i zwiększając komfort podróżowania. 
system oparty na kilku źródłach za-
pewnia pasażerom łatwy i szybki do-
stęp do informacji niemal w każdym 
miejscu, w którym informacje te mogą 
być potrzebne.

jakub bałoniak-Sałuda, kierownik 
Sekcji infolinii uczestniczył w Wied-
niu, w stażu „nowa kultura mobilno-
ści w Warszawie”, dofinansowanego 
ze środków programu leonardo da 
Vinci.

Wiedeński mobilny punkt informacyj-
ny przypomina budkę z hot-dogami

Na tablicach odległość do celu wyrażona jest w minutach, 
a system strzałek bez żadnych wątpliwości wskazuje kieru-
nek

www.facebook.com/ztm.warszawa
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WieDeń ZAjąŁ pierWsZe Miejsce W rANKiNgU MiAsT 
pOD WZgLĘDeM jAKOści ŻyciA, prZygOTOWANyM 
prZeZ FirMĘ KONsULTiNgOWą Mercer W 2011 rOKU. 
jAK KOMUNiKAcjA MiejsKA prZycZyNiA siĘ DO Tej 
OceNy? LicZNyMi i DrOBNyMi rOZWiąZANiAMi, KTó-
re ŁącZąc siĘ W cAŁOść, isTOTNie UŁATWiAją pO-
DróŻOWANie pO Mieście pAsAŻerOM, NieZALeŻNie 
OD KONDycji FiZycZNej cZy śrODKA KOMUNiKAcji. 
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Wiener Linien, główny przewoźnik ko-
munikacji miejskiej w Wiedniu, także 
odpowiada za całokształt infrastruk-
tury komunikacji miejskiej. Firma stara 
się, aby jej klienci mogli codzienne po-
konać podróże jak najszybciej i najpro-
ściej. jest na to kilka sposobów: duża 
częstotliwość linii komunikacyjnych – 
metra, kolei, tramwajów i autobusów, 
przyspieszenie przejazdu autobusów 
i tramwajów poprzez organizację wy-
dzielonych pasów w ruchu, możliwość 
szybkich przesiadek w dobrze zorgani-
zowanych węzłach przesiadkowych al-
bo taka organizacja przystanków, ażeby 
pojazdy nie tracili zbyt wiele czasu, na 

zatrzymanie się na nich. poniższe przy-
kłady koncentrują się wokół tematu 
przyjaznych węzłów przesiadkowych.

Naczelną zasadą organizacji węzłów 
przesiadkowych jest zwartość, czyli 
bliskość przystanków. jest optymal-
nie, jeśli uda się zorganizować węzeł 
w taki sposób, że pojazdy odjeżdżają 
z dwóch stron tego samego peronu (np. 
tramwaj i autobus). Takich przykładów 
w Wiedniu jest wiele – odległość po-
między drzwiami autobusu i tramwa-
ju wynosi ledwie ok. 5 metrów! Żeby 
zmaksymalizować korzyści, autobusy 
linii 17A wjeżdżają do zatoczki przy 
przystanku tramwajowym w obydwu 
kierunkach – dzięki temu, pasażerowie 
jadący w stronę przedmieść nie są ska-
zani na przejście przez ruchliwą ulicę 
i oczekiwanie na światłach, bo to auto-
bus przewozi ich na drugą stronę ulicy 
– a po obsłudze przystanku (na zdjęciu 
na sąsiedniej stronie) i zabraniu osób 
przesiadających się z tramwaju, wraca 
na swoją trasę. Warto nadmienić, że do 
przystanku tramwajowego po drugiej 
stronie torów nie prowadzi żadne ozna-

www.ztm.waw.pl
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kowane przejście z sygnalizacją świetl-
ną – pasażerowie przechodzą przez to-
ry w miejscu wybetonowanym, idąc od 
autobusu najkrótszą drogą do swojego 
przystanku.

inny przykład węzła przesiadkowe-
go przyjaznego pasażerom to stacja 
praterstern. są tu wszystkie rodzaje 
transportu obecne w Wiedniu – kolej 
(s-Bahn), metro (U-Bahn), tramwaj i au-
tobus. przesiadka pomiędzy terminalem 
stacji metra i kolei a tramwajami i au-
tobusami odbywa się przez plac, gdzie 
swobodnie poruszać się mogą zarówno 
piesi, jak i autobusy oraz tramwaje. Dla 
pasażerów to możliwie najkrótsza dro-
ga, którzy nieskrępowani barierkami, 
oznaczonymi przejściami dla pieszych 
i sygnalizacją świetlną mogą swobodnie 

przemieszczać się pomiędzy przystan-
kami i/lub swoim celem podróży. pomi-
mo pozornego zamieszania, obszar jest 
bezpieczny dla wszystkich uczestników 
ruchu – wjazd na teren pętli dozwolony 
jest tylko dla pojazdów liniowych Wie-
ner Linien i pod warunkiem ogranicze-
nia prędkości do 10 km/godz. Kierujący 
pojazdami muszą wzmóc czujność, że-
by nie spowodować wypadku – jednak 
również piesi są świadomi, że co chwila 
może nadjechać autobus lub tramwaj. 
Wszyscy uczestnicy ruchu wzajemnie 
się pilnują, i to jest gwarancja bezpie-
czeństwa – w przeciwieństwie do fi-
lozofii stosowanej w polskiej praktyce 
i prawodawstwie, gdzie teoretycznie 
każde przecinanie się potoków ruchu 
musi zostać zabezpieczone sygnaliza-
cją. sygnalizacja świetlna daje jednak 

częstokroć złudne poczucie bezpie-
czeństwa – dla kierującego pojazdem 
sygnał zielony oznacza wolną drogę, 
gdzie nie musi spodziewać się żadnych 
przeszkód. Logika takiej sytuacji ozna-
cza dla niego, że może jechać z najwięk-
szą dozwoloną prędkością – a jeśli jed-
nak znajdzie się pieszy na jego trasie, to 
ciężkie obrażenia są pewne. co z tego, 
że pieszy postąpił wbrew przepisom? 
Ostateczny rachunek takiego zderzenie 
jest o wiele bardziej przykry, niż ewen-
tualna kolizja na węźle praterstern przy 
prędkości 10 km/godz.

przedstawione rozwiązania wiedeńskie 
można by wdrażać od stosowania zasa-
dy minimalizowania odległości pomię-
dzy przystankami w węzłach, czasami 
kosztem pozornego bezpieczeństwa 
pieszych, jakie daje sygnalizacja świetl-
na. W zakresie przyjaznych węzłów 
przesiadkowych, w Warszawie istnieją 
dobre przykłady (np. pętla autobusowa 
przy Dworcu centralnym), jednak ist-
nieją też węzły, gdzie przejścia między 
przystankami są skrajnie niewygodne, 
wręcz wymuszające długie przejścia. 
Tak jest np. w przypadku pętli tramwa-
jowej przy stacji metra Młociny, gdzie 
trzeba pokonać spory odcinek oraz 
przejście ze światłami, żeby dostać się 
z metra na przystanek tramwajowy. 
W związku z tym, piesi wytyczyli już 
ścieżkę przez trawnik po najkrótszej 
trasie od wyjścia z metra do peronów 
tramwajowych, co dowodzi iluzorycz-
ności bezpieczeństwa w tym miejscu 
– a przecież miał to zapewniać sygna-
lizator na sąsiednim skrzyżowaniu. 
innym przykładem są okolice Urzędu 
Dzielnicy na Żoliborzu, gdzie przejście 
10 metrów z przystanku autobusowego 
ruchliwej linii 116 do Urzędu Dzielni-
cy i DH Merkury wymaga pokonania 
przejścia podziemnego pod torami, na 
których tramwaj kursuje średnio raz 
na 7-8 minut. są to miejsca, gdzie po-
trzebna jest poprawa w celu skrócenia 
czasu podróży pasażera, co w ostatecz-
nym rachunku może przyczynić się do 
lepszych ocen i w efekcie do wzrostu 
popularności komunikacji miejskiej.

tamas dombi, kierownik Sekcji  
badań i analiz uczestniczył  
w Wiedniu, w stażu „nowa kultura 
mobilności w Warszawie”, dofinan-
sowanego ze środków programu 
leonardo da Vinci.
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Odległość między drzwiami autobusu 
i tramwaju wynosi zaledwie ok. 5 me-
trów

www.facebook.com/ztm.warszawa

http://www.facebook.com/ztm.warszawa


3232

T e M A T  N U M e r U

logiczna numeracja
W Wiedniu numer linii tramwajowej 
jest zależny od azymutu promienia łą-
czącego centrum miasta z obszarem, 
po którym się porusza (np. 41), a numer 
stowarzyszonej z nią linii autobusowej 
otrzymuje się przez dodanie na końcu 
literki „A” lub „B” (np. 41a). Wyjątkiem 
są linie poruszające się wokół centrum 
– od 1 w obrębie ścisłej starówki do 19 
na najbardziej oddalonym łuku. Linie 
metra mają odrębną numerację. Zgod-
nie z niemieckojęzyczną tradycją są 
one oznaczone od u1 do u6. 

Z satysfakcją można stwierdzić, 
że teoretyczne założenia tej sieci są 
w pełni zgodne z kierunkiem, jaki przy-
bierają reformy przeprowadzane od 
kilku lat w Warszawie – z reguły w da-
nym rejonie kursuje tylko jedna linia 
komunikacyjna (dominują tramwaje, 
których prawie nie dublują autobu-
sy, będące jedynie „dowozówkami”). 
Dzięki temu wszystkie linie kursują 
z bardzo wysoką częstotliwością (naj-
ważniejsze linie w szczycie co 3 minu-
ty), pasażerowie nie odczuwają więc 
negatywnych skutków ewentualnych 
zakłóceń w ruchu (częstotliwość jest 
wyższa niż ewentualne opóźnienia), 
a uciążliwość wynikająca z przesiadek 
jest zminimalizowana, gdyż oczekiwa-
nie na przesiadkę niemalże nie wydłu-
ża czasu podróży.

Stały układ to mit
WieDeń – pODOBNie jAK 
iNNe eUrOpejsKie sTOLi-
ce – Nie MA „NieśMier-
TeLNegO” UKŁADU KO-
MUNiKAcyjNegO, W KTó-
ryM prZeZ LATA Nie są 
WprOWADZANe ZMiANy. 
MiMO TO jAKieKOLWieK 
ZMiANy ByŁy NieMALŻe 
NieZAUWAŻALNe, cO 
WyNiKAŁO Z BrAKU TZW. 
MOcy prZerOBOWycH, 
cZy cHOćBy FAKTU, Że 
epOKA KOMpUTeryZAcji 
jesZcZe Nie NAsTAŁA. 
DODATKOWO TAKie WrA-
ŻeNie pOTĘgOWAŁ pO-
NAD 100-LeTNi sysTeM 
NUMerAcji LiNii. 

zmiana = nowi Pasażerowie
jednakże czasy niezmienności układu 
tras odchodzą do przeszłości. planiści 
z Wiener Linien prowadzą liczne bada-
nia, mające na celu nieustanne podno-
szenie jakości komunikacji i zwiększa-
nie jej efektywności. W niektórych re-
jonach miasta niedawno miały miejsce 
(lub są dopiero planowane) mniejsze 
lub większe rewolucje. całe wysiłki są 
kierowane na osiągnięcie zadowolenia 
pasażerów i tym samym pozyskiwanie 
nowych klientów, kosztem komunikacji 
indywidualnej. Wiedeńczycy wiedzą, 
że podstawowym celem ich działania 
jest zapewnienie sprawnej usługi pu-
blicznej, minimalizacja korków i zanie-
czyszczenia powietrza, a ekonomicz-
ność takich rozwiązań jest naturalnym 
dodatkowym efektem. Dlatego każda 
zmiana układu komunikacyjnego jest 
podyktowana możliwą do pozyskania 
liczbą nowych pasażerów. 

komUnikacja jest trendy
Nastawienie na satysfakcję pasażerów 
jest widoczne także w innych aspek-
tach działalności. Korzystanie z komu-
nikacji miejskiej musi być tak wygodne, 
jak przy użyciu własnego samochodu 
i niczym nie utrudniane. W Wiedniu 
nie ma rozwiązań znanych z innych 
krajów, takich jak konieczność kasowa-
nia biletów miesięcznych przy każdym 

Naziemna część linii metra U6
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przejeździe czy wsiadanie przodem do 
autobusów, gdyż to zdaniem Austria-
ków sparaliżowałoby ruch. Badania 
mobilności pasażerów prowadzone 
są tradycyjnym metodami (podobnie 
jak w Warszawie), a dodatkowe opcje 
systemów biletów elektronicznych są 
uważane za zbędne – bilet roczny za-
wsze okaże się najkorzystniejszy.

Działania propasażerskie wspierają 
także kampanie marketingowe, poka-
zujące, że korzystanie z komunikacji 
może być „trendy”, a wstydzić się mo-
gą raczej ci, którzy korkują ulice swy-
mi „gablotami”. i właśnie oni, przepra-
wiając się przez Dunaj zakorkowaną 
autostradą, mogą oglądać zbudowany 
w pobliżu nowy most, po którym jeżdżą 
pociągi linii metra u2, ze znamiennym 
napisem „Stau ciao” (żegnajcie, korki).

Przystanki tylko „na żądanie”
ciekawym rozwiązaniem wiedeńskiej 
komunikacji, którego nie można prze-
cenić, są zasady korzystania z przy-

stanków. W Wiedniu każdy przystanek 
jest „na żądanie”, dzięki czemu podróż 
autobusem czy tramwajem jest bar-
dziej komfortowa i szybsza. gdy nie ma 
takiej potrzeby, pojazd nie zatrzymuje 
się co kilkaset metrów. Tak Wiedeńczy-
cy oszczędzają sporą ilość paliwa oraz 
przeznaczony do obsługi linii tabor. 

gdyby podobne rozwiązanie wpro-
wadzono w Warszawie w późnych 
godzinach wieczornych, czas prze-
jazdu na najdłuższych liniach mógłby 
zostać skrócony nawet o 15 minut. 
przystanek „na żądanie” nie oznacza 
jednak, że pasażer musi ze strachem 
wypatrywać swej linii, wybiegać spod 
wiaty i machać na zbliżający się auto-
bus. Wystarczy, że ktoś znajduje się 
w obrębie przystanku, by pojazd się 
zatrzymał. A jak jest przy wysiadaniu? 
Wystarczy wcisnąć guzik, a do tego 
mieszkańcy Warszawy już dawno się 
przyzwyczaili. 

Taki system obsługi przystanków 
obowiązuje nie tylko w Austrii, ale 
właściwie w większości krajów poza 
naszymi granicami. Wprowadzenie go 
w polsce byłoby z pewnością nieła-
twym przedsięwzięciem, ponieważ ab-
surdalne podziały na przystanki stałe 
i warunkowe są głęboko zakorzenione 
w naszej świadomości i tradycji. czy 
jednak słusznie?

rafał lamch, kierownik Sekcji udo-
stępniania i utrzymania przystanków 
uczestniczył w Wiedniu, w stażu 
„nowa kultura mobilności w Warsza-
wie”, dofinansowanego ze środków 
programu leonardo da Vinci.

dZiałania propasażer-
skie wspierają Także 
kaMpanie MarkeTingowe, 
pokaZujące, że korZy-
sTanie Z koMunikacji 
Może Być „Trendy”.
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Przeprawiając się przez Dunaj zakor-
kowaną autostradą zobaczymy napis 
Stau ciao (żegnajcie korki) na moście, 
po którym jeździ metro

W Wiedniu są przystanki tylko „na żądanie”
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WiedeńSki „złoty środek”

KOMUNiKAcjA MiejsKA W DUŻyM Mieście pOWiNNA 
Być jAK NAjBArDZiej OpTyMALNA DLA jegO MiesZ-
KAńcóW OrAZ OsóB, KTóre prZyjeŻDŻAją DO MiA-
sTA Z ZeWNąTrZ. Z jeDNej sTrONy TrANspOrT pU-
BLicZNy pOWiNieN Być W jAK NAjWiĘKsZyM sTOpNiU 
prZyjAZNy DLA pAsAŻerA Z DOBrą OFerTą KOMUNi-
KAcyjNą, Z DrUgiej, prZy jegO pLANOWANiU NALeŻy 
pAMiĘTAć O OgrANicZONycH śrODKAcH (Np. LicZBie 
DOsTĘpNycH pOjAZDóW), WArUNKAcH iNFrAsTrUK-
TUrALNycH (pOjeMNOść pĘTLi, prZepUsTOWOść 
ciągóW). jAK Z TyMi OgrANicZeNiAMi rADZą sOBie 
W WieNer LiNieN?

czytelny rozkład jazdy
Komunikacja miejska w Wiedniu ma 
opinię dobrze zorganizowanej i przy-
jaznej dla pasażera. Funkcjonuje we-
dług prostych zasad. przede wszyst-
kim linie nie dublują się w obrębie 
jednego ciągu komunikacyjnego. Ta-
kie rozwiązanie umożliwia uzyskanie 
wysokich częstotliwości kursowania 
linii – 6 lub 10 minut, a najbardziej 
obciążone linie kursują nawet co 3 mi-
nuty. poza tym funkcjonuje hierarchia 
środków transportu – ten mniej wydaj-
ny, bardziej narażony na utrudnienia 
w ruchu drogowym (autobus) dowozi 
do środka bardziej wydajnego, nieza-
leżnego od korków czy innych utrud-
nień (tramwaj, metro, kolej miejska). 
W ten sposób unika się wzajemnej 
konkurencji i rozdrobnienia oferty, 
która ma miejsce w przypadku dublo-
wania się różnych środków transpor-
tu. podobnie jak w Warszawie – linie 
kursują tak, aby końcówki minutowe 
odjazdów powtarzały się co godzinę 
– stąd częstotliwości równe 3, 5, 6, 
7,5 (odjazdy naprzemienne co 7 i 8 
minut – średnio co 7,5 minuty), 10, 12 

Dwa pokolenia wiedeńskich tramwajów na pętli Otto-Probst-Platz.34

www.ztm.waw.pl

http://www.ztm.waw.pl


3535

T e M A T  N U M e r U

lub 15 minut – wszystkie te liczby są 
dzielnikami liczby 60 – działanie ta-
kie wpływa na łatwość zapamiętywa-
nia rozkładu przez pasażera, a także 
w znacznym stopniu poprawia możli-
wość planowania podróży. co istotne, 
ze względu na przesiadkowy charakter 
podróży, wysoka częstotliwość kurso-
wania linii (przynajmniej co 15 minut) 
jest utrzymywana do późnych godzin 
wieczornych (22-23.00).

Po co dUblować?
Taki układ komunikacyjny oznacza 
dla pasażera krótki czas oczekiwania 
na przystanku oraz jest czytelniejszy 
od układu opartego na dużej liczbie 
linii bezpośrednich pomiędzy dwo-
ma odległymi punktami, kursujących 
z niską częstotliwością. podróż, mimo 

konieczności dokonania przesiadek, 
trwa krócej, dzięki znacznemu skró-
ceniu czasu oczekiwania na przy-
stankach. Zresztą w Warszawie w tym 
kierunku przekształcany jest układ 
komunikacyjny, np. połączenie stare-
go rembertowa z grochowem, Trasą 
Łazienkowską i linią metra – linie 415 
i 515 zastąpiła linia 143. 

W Wiedniu nadrzędnym celem przy 
konstruowaniu tras linii jest pozyska-
nie nowych pasażerów, tj. sprawienie, 
że komunikacja stanie się bardziej 
atrakcyjna dla potencjalnej grupy po-
dróżujących od ich dotychczasowego 
środka transportu. Analizy dotyczące 
różnicy w liczbie pasażerów korzysta-
jących z usług Wiener Linien przed 
i po wprowadzeniu zmian w układzie 
komunikacyjnym zamawiane są w Au-

striackim instytucie planowania prze-
strzennego (Österreichisches institut 
für raumplanung – Öir). instytucja ta 
posiada model ruchu dla miasta Wied-
nia wraz z obszarami przyległymi oraz 
aktualne dane dotyczące liczby miesz-
kańców, miejsc pracy oraz kierunków 
podróży z poszczególnych rejonów 
miasta w poszczególnych horyzon-
tach czasowych. Z wykorzystaniem 
specjalistycznych narzędzi wykonuje 
analizę porównawczą, sprawdzającą 
jak wprowadzone zmiany w układzie 
komunikacyjnym wpłyną na zacho-
wanie podróżujących – jakie wybiorą 
trasy podróży oraz z którego środka 
transportu skorzystają. Tego typu 
analizy pozwalają wybrać rozwiąza-
nie najbardziej korzystne dla ogółu 
pasażerów spośród analizowanych 
wariantów. 

zmiana warta swojej ceny
Uwzględniane są także koszty ko-
nieczne do poniesienia w związku 
z wprowadzonymi zmianami – tj. np. 
przebudowa torowisk, budowa przy-
stanków, jak również późniejsze kosz-
ty eksploatacji zmienionego układu 
komunikacyjnego (zwiększenie pracy 
przewozowej, wzrost liczby pojazdów 
na linii). Na podstawie tych danych 
podejmowana jest decyzja, czy zmia-
na jest społecznie korzystna i „warta 
swojej ceny”, czyli czy koszty nie są 
zbyt duże w stosunku do spodziewa-
nego wyniku. 

sieć komunikacyjna powinna nie 
tylko nadążać za rozwojem miasta, 
ale również wyprzedzać ten rozwój. 
Doskonałym przykładem jest plano-
wane na przyszły rok przedłużenie 
linii U2 w kierunku seestadt. po wpro-
wadzeniu takiej zmiany w układzie ko-
munikacyjnym konieczne będą takie 
zmiany, aby był on w jak największym 
stopniu atrakcyjny i czytelny dla pa-
sażerów, spełniał ich oczekiwania, 
a jednocześnie był konstruowany na 
racjonalnych przesłankach. pomaga 
w tym całościowe spojrzenie na siec 
transportową, jako zestaw wzajem-
nych powiązań i interakcji. 

adam muth z Sekcji kształtowania 
układu komunikacyjnego uczest-
niczył w Wiedniu, w stażu „nowa 
kultura mobilności w Warszawie”, 
dofinansowanego ze środków pro-
gramu leonardo da Vinci.

Pętla autobusowa przy stacji Alterlaa  
na linii metra U6. W tle, na estakadzie, 
odjeżdżający skład tej linii.
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trudna Sztuka komunikacji 
pAsAŻerOWie TWierDZą, Że NieDŁUgO 
BĘDą MUsieLi pOsiąść TrUDNą sZTUKĘ 
TeLepOrTAcji, By DOsTAć siĘ DO prA-
cy. O TyM, cZy ZTM NAprAWDĘ cHce 
UcZyć TeLepOrTAcji OsOBy pODróŻU-
jące KOMUNiKAcją MiejsKą, A prZy 
OKAZji O KiLKU FAKTAcH Z 20-LeTNiej 
HisTOrii ZArZąDU TrANspOrTU Miej-
sKiegO OpOWiADA TOMAsZ DAsZKie-
WicZ, KierOWNiK DZiAŁU rOZWOjU 
TrANspOrTU ZTM. 

boom bUdowlany  
na PolU kaPUsty
– Mława, Augustów i Swarzędz to przy-
kładowe polskie miasta, w których 
mieszka po około 30 tysięcy ludzi. Ta-
kie miasto w mieście, pod nazwą Der-
by, zaczęło powstawać na Białołęce na 
początku XXI wieku. Obecnie jest tam 
prawie 4 tysiące mieszkań, a docelowo 
ma powstać jeszcze 2 tysiące. Będzie 
tam mieszkać 20-30 tysięcy osób – To-
masz Daszkiewicz kreśli krótką histo-
rię osiedla. pierwsze lokale na osie-
dlu Derby zostały oddane do użytku 
w 2003 roku. Następne lata zaowo-
cowały realizacją kolejnych etapów. 
Z czasem okazało się, że mieszkańcy 
nie mieszczą się w autobusach komu-
nikacji miejskiej. 

– Dlaczego o tym mówię? Historia te-
go osiedla dokładnie obrazuje problem, 
przed jakim stanął 20 lat temu dopiero 
co powołany Zarząd Transportu Miej-
skiego – wyjaśnia Tomasz Daszkiewicz. 
1992 rok to jednocześnie początek wiel-
kich inwestycji budowlanych. Na obrze-
żach Warszawy, na których chwile wcze-
śniej rosła kapusta, zaczęły powstawać 
nowe osiedla mieszkaniowe – dodaje. 
Kolejne osiedla uwidaczniały problem, 
że miasto nie nadąża za inwestycjami 
budownictwa mieszkaniowego. De-
weloperzy budowali mieszkania, ale 
nie szły za tym nowe drogi, szkoły czy 
choćby kina. 

– Podobnie było z rozwojem komu-
nikacji miejskiej. Oczywiście wiedzieli-
śmy, że w danym miejscu powstaje nowe 
osiedle i trzeba będzie zreorganizować 
komunikację miejską. Nie zawsze było to 

jednak możliwe w takim zakresie, w ja-
kim byśmy chcieli, ze względu na nie-
dostosowaną infrastrukturę drogową 
– opowiada kierownik Działu rozwoju 
Transoportu. Na osiedle Derby wjeżdża-
ła jedna linia autobusowa 204, w do-
datku obsługiwana przez krótkie wozy. 
Zdarzało się, szczególnie w porannym 
szczycie, że nie wszystkie osoby mieści-
ły się w autobusie. Mogłoby się wyda-
wać, że dłuższe autobusy rozwiążą pro-
blem. Pewnie by tak było, ale promień 
łuków na skrzyżowaniu ulic Berensona 
i Skarbka z Gór był za mały dla auto-
busów przegubowych – kontynuuje. 
szansa na rozwiązanie problemu była 
w zeszłym roku. Urząd Dzielnicy, przy 
współpracy z deweloperem, przebu-
dował skrzyżowanie. Niestety, w mię-
dzyczasie nawierzchnia ulicy skarbka 
z gór, pod wpływem przejeżdżających 
nią samochodów ciężarowych z oko-
licznych budów, uległa uszkodzeniu. 
Zarządca drogi nie pomyślał o odpo-
wiedniej wytrzymałości ulicy. i znowu 
nie z własnej winy nie można zaofero-
wać mieszkańcom obsługi komunika-
cyjnej na wyższym poziomie. 

– Deweloperzy powoli uczą się, że nie 
działają w próżni. Niektórzy na pozio-
mie inwestycji nawiązują współpracę 
z miejskimi instytucjami. Jeden z nich 
planując inwestycję na Elsnerowie był 
bardziej zapobiegliwy i docenił znacze-
nie komunikacji zbiorowej. Pomiędzy 
Zarządem Transportu Miejskiego a de-
weloperem został podpisany list inten-
cyjny dotyczący przygotowania infra-
struktury oraz organizacji komunikacji 
miejskiej odpowiadającej potrzebom 
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przyszłych mieszkańców – wyjaśnia 
Tomasz Daszkiewicz. Mam nadzieję, 
że powstanie tam układ ulic z pętlą 
autobusową.

jak dojechać na słUżewiec? 
problem odpowiedniej organizacji ko-
munikacji miejskiej nie dotyczy tylko 
osiedli mieszkaniowych. podobnie 
dzieje się na obszarach miasta zdomi-
nowanych przez biurowce. 

– Doskonałym przykładem jest Słu-
żewiec. Kilkanaście lat temu zaczęły 
powstawać w tej okolicy pierwsze biu-
rowce. Pętla tramwajowa Służewiec, 
mogąca obsłużyć trzy linie, w pełni 
odpowiadała potrzebom mieszkańców 
i osób pracujących w okolicy – mówi 
pan Tomasz. Z czasem jednak biur za-
częło przybywać i obecnie każdego ran-
ka tysiące ludzi jadą na Służewiec. Oso-
by, które wybierają samochód narzekają 
na korki i brak miejsc do parkowania. 
Użytkownicy komunikacji miejskiej 
skarżą się na tłok i niewystarczającą 
częstotliwość kursowania tramwajów. 
Często słyszę, że to żaden problem pu-
ścić kilka tramwajów więcej. Problemem 
jest przepustowość pętli tramwajowej 
na Służewcu, gdyż nie pomieści więcej 
pojazdów. Nie ma też możliwości, aby ją 

rozbudować. Można jedynie wypuszczać 
trzywagonowe tramwaje, co robimy. 
W godzinach szczytu linia 31 obsługi-
wana jest w części przez tramwaje skła-
dające się z trzech wagonów – wyjaśnia 
Tomasz Daszkiewicz. 

Nie rozwiązuje to jednak problemu 
tłoku w tramwajach. Media coraz czę-
ściej wracają do tematu, a pasażerowie 
twierdzą, że niedługo będą musieli 
posiąść trudną sztukę teleportacji, by 
dostać się do pracy. – Teleportacja? Nie 
ukrywam, że sam bym chciał posiadać 
taką umiejętność – żartuje Tomasz Dasz-
kiewicz. Myślę jednak, że uda nam się 
znaleźć prostsze rozwiązania – dodaje. 

– To, jak będzie wyglądała komunika-
cja miejska zależy nie tylko od Zarządu 
Transportu Miejskiego, ale także pasa-
żerów. Kilka lat temu, często wzorując 
się na zagranicznych sąsiadach, za-
częliśmy wprowadzać zmiany. Niektó-
re z nich są krytykowane, a ich wpływ 
na usprawnienie komunikacji miejskiej 
poddawany jest w wątpliwość. Często 
najbardziej krytyczne uwagi wyrażają 
osoby, które nie chcą zmieniać swo-
ich przyzwyczajeń lub z komunikacji 
miejskiej korzystają sporadycznie – 
opowiada kierownik Działu rozwoju 
Transportu. 

Z  K A r T  H i s T O r i i  Z T M

W ramach oferty Wspólny Bilet ZTM-KM-
WKD, pasażerowie posiadający bilety ZTM 
mogą także podróżować pociągami Kolei 
Mazowieckich 
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Ale jak to się ma do sytuacji na słu-
żewcu? – Zasada pierwsza – transport 
szynowy! Nie możemy wsiąść do tram-
waju, ale możemy pojechać pociągiem 
– odpowiada pan Tomasz. Warszawa, 
jako jedno z niewielu miast europej-
skich, ma szeroko rozbudowaną sieć 
kolejową. Wykorzystując to, ZTM wpro-
wadził w 2005 roku ofertę Wspólny 
Bilet ZTM-KM-WKD. Dzięki temu, oso-
by posiadające bilety okresowe ZTM 
30- i 90-dniowe mogły podróżować 
pociągami Kolei Mazowieckich na od-
cinku Warszawa Wschodnia – Warsza-
wa Ursus. Od tego czasu oferta uległa 
znacznemu rozszerzeniu, zarówno pod 
względem terytorialnym, jak i rodza-
jów biletów, na podstawie których 
można z niej korzystać. 

– Oznacza to, że osoby, które chcą 
dostać się na Służewiec mogą także 
skorzystać z pociągów Kolei Mazowiec-
kich. Dotychczasowa oferta przewoźni-
ka na tej linii nie była zbyt zachęcająca, 
ale już niebawem, wykorzystując nowy 
łącznik kolejowy do Lotniska Chopina 
i skierowane tam pociągi Szybkiej Kolei 
Miejskiej, liczba kursów obsługujących 
przystanek PKP Służewiec znacząco 
wzrośnie – wyjaśnia Tomasz Daszkie-
wicz. – Wykorzystywanie w podróży róż-
nych środków transportu często wiąże 
się z przesiadkami. Przystanki kolejowe 
są zazwyczaj położone na uboczu, więc 
trzeba kilka przystanków podjechać au-
tobusem lub tramwajem – reasumuje. 

o wyższości szyn nad szosą
przykład służewca oddaje generalną 
zasadę, bazującą na zachęceniu miesz-
kańców aglomeracji warszawskiej do 
wymiany samochodu na środki komu-
nikacji miejskiej. 

– Pociąg, tramwaj, metro to w tej 
chwili najszybsze środki lokomocji. Pa-
miętam jednak protesty części miesz-
kańców Bielan i Żoliborza w 2008 
roku, gdy wraz z oddaniem do użytku 
całej pierwszej linii metra, zmodernizo-
waliśmy układ komunikacyjny tak, aby 
ułatwić dojazd do nowych stacji metra. 
Pasażerowie narzekali, że zabraliśmy im 
autobusy, którymi mogli bezpośrednio 
dojechać np. do Śródmieścia. Woleli stać 
w korkach, a tym samym jechać dłużej, 
niż się przesiadać. Myślę, że gdybyśmy 
ich teraz zapytali o opinię, zdecydowa-
na większość nie chciałaby już wracać 
do poprzedniego układu – przypuszcza 
pan Tomasz. 

Każdego dnia na ulice aglomeracji 
warszawskiej wyjeżdża ponad 1,5 tys. 
autobusów. W takim razie co z nimi, 
czy w przyszłości zostaną całkowicie 
zastąpione pojazdami szynowymi? – 
To już science fiction. W Warszawie nie 
ma możliwości, ani potrzeby likwidacji 
autobusów. Zmienia się jednak zna-
czenie i charakter linii autobusowych 
– odpowiada Tomasz Daszkiewicz. 
W latach osiemdziesiątych po ulicach 
Warszawy jeździło około 1,7 tys. au-
tobusów, czyli o 200 więcej niż obec-
nie. W pierwszej chwili wydaje się to 
irracjonalne, biorąc pod uwagę wzrost 
liczby mieszkańców stolicy oraz osób 
codziennie przyjeżdżających z ościen-
nych miejscowości do pracy. 

Z  K A r T  H i s T O r i i  Z T M

Na przestrzeni ostatnich lat zdecy-
dowanie zmienił się komfort jazdy 
autobusem. Wpływ na to mieli m.in. 
prywatni przewoźnicy
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– Jeżeli jednak przyjrzymy się temu 
bliżej okaże się, że autobusy ustąpiły 
miejsca metru i pociągom. Więcej osób 
korzysta także z tramwajów. Autobusy 
zaczęły częściowo pełnić rolę pojaz-
dów dowożących do środków trans-
portu, które są szybsze i pojemniejsze. 
W Warszawie podjeżdżamy do metra 
lub tramwaju, a w miejscowościach 
podwarszawskich do pociągu – wyja-
śnia pan Tomasz. 

– Ważne jest także to, że zmienił się 
komfort jazdy autobusem. Nie ukrywam, 
że pomogli w tym prywatni przewoźni-
cy, którzy startując w organizowanych 
przez ZTM przetargach musieli spełnić 
wysokie wymagania dotyczące taboru. 
Obecnie, tabor jakim dysponują Miej-
skie Zakłady Autobusowe i prywatni 
przewoźnicy jest podobny. Ale kilka-
naście lat temu prywatne autobusy 
niskopodłogowe na tle Ikarusów robiły 
wrażenie – wspomina Tomasz Daszkie-
wicz. Początki były trudne. Dochodziło 
do wielu nieporozumień pomiędzy fir-
mami świadczącymi usługi na rzecz 
miasta, łącznie z przebijaniem opon, ale 
ogólny rachunek jest na plus. Otworze-
nie się na konkurencję, zmobilizowało 
MZA do świadczenia usług na wyższym 
poziomie – kontynuuje. 

najcenniejsze są dane 
gdybyśmy cofnęli się w czasie o kilka-
naście lat i chcieli dojechać przykła-
dowo ze stacji Warszawa rembertów 
do Ochoty, musielibyśmy kupić dwa 
bilety. jeden kolejowy na przejazd 
pociągiem, a drugi na komunikację 
miejską, gdybyśmy dodatkowo chcieli 
pojeździć po Warszawie. Oczywiście 
do rembertowa docierały autobusy 
komunikacji miejskiej, więc równie 
dobrze moglibyśmy wybrać 143, do-
jechać do ronda Wiatraczna, a stamtąd 
tramwajem do śródmieścia. podróż 
trwałaby jednak dłużej niż 20 minut. 

– Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD jest 
jednym z większych sukcesów, jakie 
udało nam się osiągnąć. Potwierdzają 
to także liczby. Ponad połowa pasaże-
rów korzystających z pociągów Kolei 
Mazowieckich podróżuje na podstawie 
biletów ZTM – podsumowuje Tomasz 
Daszkiewicz. 

– Z kolei, gdyby ktoś zapytał mnie 
o najważniejsze planowane przedsię-
wzięcie to odpowiedziałbym – skuteczne 
zbieranie i przetwarzanie danych. Więk-
szość danych o liczbie pasażerów oraz 
stopniu wykorzystania poszczególnych 
linii pochodzi, podobnie jak 20 lat temu, 
z kart wypełnionych przez obserwato-
rów na przystankach. A przecież w dzi-
siejszym świecie informacja to towar 
najbardziej pożądany i najcenniejszy.

– Żeby planować komunikację miej-
ską, budować rozkłady jazdy, opracowy-
wać trasy, jak najpełniej odpowiadające 
potrzebom pasażerów oraz optymalizo-
wać wydatki, potrzebujemy informacji. 
Musimy wiedzieć, w którym miejscu, 
i o której godzinie najwięcej osób wsiada 
do danego pojazdu lub z niego wysiada. 
Istnieje wiele nowoczesnych rozwiązań, 
np. systemy zliczania pasażerów wyko-
rzystujące technologię podczerwieni, 
już stosowana w naszych autobusach 
i tramwajach lub wideodetekcji. Tech-
niki te pozwalają, na podstawie analizy 
zbieranych danych, określić ruch pasa-
żerów i stopień zapełnienia pojazdu. 
Niezwykle cenne dane można otrzymać 
z autokomputerów, w które już jest wy-
posażona część warszawskich autobu-
sów i tramwajów. Dane te pozwalają 
m.in. określić rzeczywisty czas przejazdu 
pomiędzy przystankami oraz prędkość 
przemieszczania się pojazdu na danym 
odcinku trasy – tłumaczy Tomasz Dasz-
kiewicz. Jak dotychczas zbierane przez 
nas tymi metodami dane są fragmen-
taryczne. Tak więc konieczne staje się 
rozwijanie tej sfery naszych działań, 
aby mógł powstać spójny system au-
tomatycznego i ciągłego gromadzenia 
danych o funkcjonowaniu komunikacji 
zbiorowej, uzupełniony o odpowiednie 
oprogramowanie analityczne. Takie na-
rzędzie pozwoli również na swoiste co-
fanie się w czasie, chociażby po to aby 
szybko zweryfikować zgłaszane przez 
pasażerów skargi. Wymaga to jednak 
pewnych nakładów finansowych. Mam 
nadzieję, że za 2-3 lata, o zbieraniu 
i przetwarzaniu danych będę opowia-
dał, jak dziś o Wspólnym Bilecie...

Z  K A r T  H i s T O r i i  Z T M
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auToBusy usTąpiły Miej-
sca MeTru i pociągoM. 
więcej osóB korZysTa 
Także Z TraMwajów. 
auToBusy ZacZęły cZę-
ściowo pełnić rolę 
pojaZdów dowożących 
do środków TransporTu, 
kTóre są sZyBsZe i po-
jeMniejsZe. w warsZawie 
podjeżdżaMy do MeTra 
luB TraMwaju, a w Miej-
scowościach podwar-
sZawskich do pociągu.
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K O M U N i K A c j A  N A  ś W i e c i e

W budapeSzcie StaWiają na Szynę
LicZący 1,7 MiLiONA MiesZKAńcóW BUDApesZT, 
MALOWNicZO pOŁOŻONy NAD DUNAjeM, MOŻe 
siĘ pOcHWALić jeDNyM Z NAjcieKAWsZycH 
W eUrOpie sysTeMóW KOMUNiKAcyjNycH, FUNK-
cjONUjącyM W OTOcZeNiU HisTOrycZNycH BU-
DOWLi. W jegO sKŁAD WcHODZą: sTAre MeTrO, 
WspóŁcZesNe MeTrO, TrAMWAje, TrOLejBUsy, 
AUTOBUsy, KOLejKi pODMiejsKie, KOLejKA ZĘBAT-
KA, A NAWeT KOLejKA DZieciĘcA.

stare metro to jadąca tuż pod ulicą 
kolejka uruchomiona w 1896 roku 
z okazji Wystawy Tysiąclecia. Była to 
pierwsza linia metra wybudowana na 
kontynencie europejskim. jej trasa li-
czy obecnie 4,5 km. pierwszy odcinek 
współczesnego metra otwarto w 1970 
roku. Obecnie funkcjonują dwie linie, 
tworzące wraz z najstarszą linią sieć 
o długości 32 km. Od kilku lat w bu-
dowie jest czwarta linia. specyficzny 
klimat budapesztańskiego metra zo-
stał w 2003 roku utrwalony w filmie 
fabularnym „Kontrolerzy”.
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Wraz z rozbudową metra z po-
wierzchni ulic znikały kolejne linie 
tramwajowe, w efekcie powstał bardzo 
specyficzny układ tras. Nie tworzą one 
spójnej całości pozwalającej przeje-
chać tramwajem przez całe miasto. są 
dość krótkie, ale za to kursują bardzo 
często, dzięki czemu idealnie służą ja-
ko dowóz do stacji metra. pod kątem 
turystycznym najbardziej polecana 
jest linia nr 2 biegnąca naddunajskim 
bulwarem, obok gmachu parlamentu. 
Z okien tramwaju można podziwiać 
Dunaj i widoczną za nim górę Zamko-
wą. Z transportowego punktu widzenia 
godna uwagi jest para linii 4 i 6, kursu-
jąca po obwodzie śródmieścia. W go-
dzinach szczytu nawet co 90 sekund 
na przystanku pojawia się najdłuższy 
tramwaj świata - 54-metrowe combi-
no plus - zabierający ponad 350 pasa-
żerów. Tramwaje na tej kluczowej linii 
mają priorytet na każdym skrzyżowa-
niu, dzięki czemu stanowią doskonałe 
uzupełnienie sieci metra. Bardzo cha-
rakterystyczny dla budapesztańskich 
tramwajów jest brak pętli na końcach 
tras. Wszystkie tramwaje są dwukie-
runkowe i mają drzwi z obu stron. Do 
zmiany kierunku wystarczy więc roz-
jazd łączący dwa tory. ponadto drzwi 
z obu stron wagonu umożliwiają do-
wolną lokalizację przystanków i przy-
kładowo na linii nr 1 dominują perony 
usytuowane pomiędzy torami.

W centrum miasta i na wschód od 
niego spotkać można trolejbusy. po-
jazdy je obsługujące zasługują już na 
status zabytkowych – dominują ponad 
30-letnie radzieckie trolejbusy ZiU-9 
i nieco młodsze przegubowe ikarusy. 
W przeciwieństwie do żółtych tram-
wajów i granatowych autobusów tro-
lejbusy są malowane na czerwono.

Bardzo sprawnie funkcjonuje komu-
nikacja autobusowa. Na wielu liniach 
autobusy kursują nawet co 3-4 minu-
ty. Układ linii jest prosty i przejrzysty. 
Większość tras autobusowych dosko-
nale uzupełnia sieć metra. podobnie 
jak w Warszawie funkcjonują również 
linie przyspieszone. Tabor autobuso-
wy – jak łatwo się domyślić – składa 
się głównie z węgierskich ikarusów, 
choć nietrudno spotkać inne marki, 
m.in. produkowane w polsce autobu-
sy Volvo.

swoistym odpowiednikiem naszej 
kolejki WKD jest sieć elektrycznych 
kolejek podmiejskich HÉV, składają-
ca się z czterech niezależnych linii 
o łącznej długości 88 km. Każda z li-
nii rozpoczyna się przy jednej ze sta-
cji metra i biegnie do podmiejskich 
miejscowości.

Do ciekawszych elementów pobytu 
w Budapeszcie można zaliczyć wizytę 
na górze széchenyi-hegy. Dojeżdża 
tam wąskotorowa kolejka dziecięca, 
której personel (z wyjątkiem maszy-
nisty) stanowią dzieci ubrane w ko-
lejarskie mundury, z pełną powagą 
wykonujące swoje obowiązki. Na 
wspomnianą górę można też dojechać 
innym ciekawym środkiem transportu 
- czterokilometrową elektryczną ko-
lejką zębatą albo jadącym atrakcyjną 
widokowo trasą autobusem nr 21.

Dojazd z Warszawy do Budapesztu 
nie stanowi problemu. codziennie 
kursuje nocny pociąg w wagonami 
sypialnymi pozwalający dojechać na 
miejsce w ciągu niecałych 12 godzin. 
podróż samochodem przez Brno i Bra-
tysławę to blisko 900-kilometrowa 
trasa w większości dwupasmowymi 
drogami i autostradami. poruszając 
się po Budapeszcie najlepiej kupić bi-
let dobowy za 1550 forintów (ok. 22 
zł) lub 3-dniowy za 3850 forintów (ok. 
54 zł).

na górę sZéchenyi-hegy 
dojeżdża wąskoToro-
wa kolejka dZiecięca, 
kTórej personel (Z wy-
jąTkieM MasZynisTy) 
sTanowią dZieci uBrane 
w kolejarskie Mundury, 
Z pełną powagą wykonu-
jące swoje oBowiąZki.
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muzy pojadą ogórkami!
W sOBOTĘ, 19 MAjA 2012 
rOKU, pO rAZ DZieWią-
Ty BiUrO prOMOcji M. 
sT. WArsZAWy OrgA-
NiZUje „NOc MUZeóW”, 
KTóreMU BĘDZie TOWA-
rZysZyć ZLOT ZAByT-
KOWycH AUTOBUsóW, 
OrgANiZOWANy prZeZ 
KLUB MiŁOśNiKóW KO-
MUNiKAcji MiejsKiej. 
KULTOWe „OgórKi” 
sTAŁy siĘ WiZyTóWKą 
WArsZAWsKiej ODsŁO-
Ny TegO WyDArZeNiA 
i cO rOKU Biją reKOr-
Dy pOpULArNOści.

jak to Się zaczęło 
W 1977 roku, dzień 18 maja ustano-
wiono Międzynarodowym Dniem Mu-
zeów. Działająca przy UNescO Mię-
dzynarodowa rada Muzeów chciała 
w ten sposób nakłonić do dyskusji 
o wyzwaniach, jakie stoją przed współ-
czesnym muzealnictwem. 20 lat póź-
niej w Berlinie odbyła się pierwsza Noc 
Muzeów. Za symboliczną kwotę lub za 
darmo można było zwiedzać muzea do 
później nocy. sukces imprezy przerósł 
wszelkie oczekiwania i z czasem do ak-
cji włączały się kolejne miasta. W sa-
mej europie jest ich już ponad 120.

W Warszawie pierwsza Noc Muzeów 
odbyła się w 2004 roku. rok później 
do akcji się włączył Klub Miłośników 
Komunikacji Miejskiej, który wystawił 
dwa ogórki kursujące na jednej linii. 
Dwa lata później narodził się pomysł 
ściągnięcia na imprezę więcej za-
bytkowego taboru i tak narodził się 
Zlot Ogórków – do stolicy przyjecha-
ło kilkanaście autobusów z żółtymi 
tablicami.

Kolejne lata to ciągły wzrost zain-
teresowania imprezą. Wielkie muzea 
i malutkie galerie przygotowują spe-
cjalne atrakcje na tę okazję, a „ogórki” 
nie mają już monopolu na przewoże-
nie uczestników akcji. W ubiegłym 
roku w akcji wzięło udział ponad 200 
tys. warszawiaków. specjalną komu-
nikację muzealną, krążącą wokół pl. 
Bankowego, stanowiło 60 autobusów 
i 7 tramwajów.

jak będzie w tym rokU
Tegoroczna akcja odbędzie się w so-
botę, 19 maja, pod hasłem „Noc Mu-
z(eów)”, a jej patronem będzie jeden 
z najbardziej warszawskich pisarzy – 
Bolesław prus – którego setna roczni-
ca śmierci będzie przypadać właśnie 
tego dnia. 

Budowa metra wymusiła również 
zmiany w tej akcji. po latach, główna 
pętla linii muzealnych na pl. Banko-
wym ustąpiła liniom skierowanym tu-
taj na czas budowy stacji Dw. Wileński. 
W tym roku autobusy będą odjeżdżały 
z ul. Bielańskiej, między al. solidarno-
ści a pl. Teatralnym. 

W tym miejscu o godz. 11.00, roz-
pocznie się wystawa zabytkowych 
autobusów. W tym roku - po raz pierw-
szy – będzie ich ponad 20, nie tylko 
„ogórki”, ale również znikające z ulic 
ikarusy i młodsze generacje jelczy. Do 
Warszawy przyjadą z całej polski oraz 
czech – ojczyzny „ogórków”.

O godz. 13.00 autobusy wyruszą 
w paradę przez miasto. Z ul. Bielańskiej 
przejadą przez Krakowskie przedmie-
ście, Tamkę, most świętokrzyski, Wy-
brzeże szczecińskie, Wał Miedzeszyń-
ski, most Łazienkowski, Wisłostradę, 
Krasińskiego do pl. Wilsona. Na trasie 
nie będzie żadnych przystanków po-
średnich, więc chętnych do przejażdż-
ki zapraszamy na ul. Bielańską. 

Kilka godzin później, od godz. 18.30, 
ul. Bielańska stanie się sercem spe-
cjalnej komunikacji. Na trasy ośmiu 
specjalnych linii autobusowych wy-
jedzie 65 autobusów – co trzeci bę-
dzie zabytkowy. Wszystkie zabytki 
będzie można spotkać na trasie linii 
A, kursującej z Bielańskiej przez Trakt 
Królewski i Al. jerozolimskie do pl. Na-
rutowicza. Na pl. Narutowicza będzie 
można zobaczyć pojazdy, jakie woziły 
mieszkańców stolicy nawet 100 lat te-
mu. Wspólnie z Tramwajami Warszaw-
skimi będzie przygotowane „Muzeum 
na szynach” – jedna z niewielu okazji 
w roku do zobaczenia zabytkowego 
taboru tramwajowego. 

stąd też będzie wyruszać tramwajo-
wa linia m - przez Muzeum powstania 
Warszawskiego i al. solidarności na 
pragę. Wśród tramwajów obsługują-
cych tę linię będą wagony zabytkowe, 
a także powoli wypierane przez swingi 
ze stołecznych ulic wagony 13N - tzw. 
„parówki”.

również Zarząd Transportu Miej-
skiego włączy się w akcję. Wybrane 
autobusy linii nocnych - podobnie 
jak w noc sylwestrową - będą kurso-
wać częściej, a do ich obsługi zostaną 
skierowane większe autobusy. Dłużej, 
bo do godz. 2.00, będą kursować tak-
że tramwaje linii 4 i 24 oraz autobusy 
linii 520.

Do zobaczenia 19 maja!
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„Ogórek” Klubu Miłośników Komuni-
kacji Miejskiej nie zawiedzie 19 maja
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