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zdaliśmy ten trudny egzamin  
– mówi leszek ruta, dyrektor  
zarządu transportu miejskiego

Mogę z satysfakcją stwierdzić, że były to Mistrzostwa europy 
Warszawskiej Komunikacji. Tak organizację stołecznego trans-
portu publicznego podczas eUrO ocenili jego pasażerowie. 

Ogromna to zasługa 4,5 tysiąca pracowników stołecznej 
komunikacji. W centrali ruchu, na posterunkach mobilnych, 
specjalnych ekspedycjach na pętlach – praktycznie przez 
całą dobę dyżurowali pracownicy nadzoru ruchu ZTM-u i 
przewoźników. W głównym stołecznym centrum przy ulicy 
Młynarskiej ekipą ZTM-u kierował dyrektor Andrzej Franków. 
Mocno go wspierał zespół pod kierunkiem Tomka Gucze i 
Artura Zająca. To oni zapewnili sprawne i bezpieczne dotarcie 
kibiców na mecze lub do strefy Kibica. A w szczególności 
bezpieczny powrót do domu. Uruchomiono 20 linii specjal-
nych, dodatkowe pociągi szybkiej Kolei Miejskiej, wydłużono 
kursowanie metra i komunikacji nocnej. Znacznie zwiększono 
częstotliwość kursowania autobusów i tramwajów w okolice 
stadionu Narodowego – kursowały niemal co minutę. 

Zmotoryzowani kibice mieli zapewniony dojazd specjal-
nymi liniami p na tymczasowe parkingi p+r, zlokalizowane 
na obrzeżach Warszawy. A autobusy linii F rozwoziły kibi-
ców z placu Defilad. Nie sposób nie wspomnieć o szczególnej 
promocji połączeń kolejowych w aglomeracji warszawskiej, 
a szczególnie linii łączącej centrum miasta z lotniskiem, uru-
chomionej krótko przed eUrO. To był najbardziej niezawodny 
sposób podróżowania w tych dniach.

Nie zawiodła informacja – oznakowanie, komunikaty gło-
sowe, plakaty, ulotki, informacje na stronie, facebooku. Nade 
wszystko nie zawiedli ludzie – informatorzy, pracownicy info-
linii. Wysoko oceniam pracę igora Krajnowa. Jego relacje „na 
żywo” na facebooku i stronie www, znalazły uznanie wśród 
pasażerów. codzienne raporty o sytuacji w komunikacji 
dla centrum prasowego przygotowywała Magda potocka. 
Umieszczała na bieżąco informacje na stronie internetowej, 
dostępne w czterech wersjach językowych. To też dostrzegli 
pasażerowie, zwłaszcza ci zagraniczni.

Dlatego uważam, że warszawska komunikacja jest do-
brze przygotowana do obsługi dużych wydarzeń – nie tylko 
sportowych. Mamy coraz nowocześniejszy tabor, coraz lep-
szą infrastrukturę. Z większości będą na co dzień korzystać 
pasażerowie stołecznej komunikacji.
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sposób na niewłączoną 
KLiMATyZAcJę
ponad połowa stołecznych autobu-
sów jest wyposażona w klimatyza-
cję. w ciągu ostatnich kilkunastu dni 
zarząd transportu miejskiego nasilił 
kontrole jej działania. sprawdzamy, 
czy klimatyzatory są przeczyszczone, 
czy posiadają aktualne certyfikaty 
oraz – przede wszystkim – czy kierow-
cy je włączają. prosimy również pasa-
żerów o przekazywanie sygnałów o 
wszelkich nieprawidłowościach.

Zasady kontroli
Jak co roku letni okres to czas wzmo-
żonych kontroli działania klimatyzacji 
w pojazdach komunikacji miejskiej. 
pracownicy nadzoru ruchu przepro-
wadzają kontrole doraźne oraz na 
podstawie sygnałów od pasażerów. 
Kontrola polega m.in. na elektronicz-
nym pomiarze temperatury wewnątrz 
pojazdu i sprawdzeniu nawiewu chłod-
nego powietrza z „kratek” klimatyza-
cji. sprawdzane jest także, czy sys-
temy chłodzenia posiadają aktualne 
certyfikaty i są należycie serwisowa-
ne (m.in. wymiana filtrów, czyszczenie 
chłodnic i uzupełnianie tzw. czynnika 
chłodzącego).

Kontrole są prowadzone codzien-
nie, ze szczególnym nasileniem, gdy 
temperatura powietrza przekracza 
25 stopni celsjusza. Tylko w maju i w 
czerwcu przeprowadzono kontrole w 
1288 pojazdach komunikacji miejskiej. 
W 508 przypadkach stwierdzono, że 
klimatyzacja była niesprawna lub nie 
została włączona. Wówczas przewoź-
nicy są zobligowani do niezwłocznego 
usunięcia nieprawidłowości. Dodatko-
wo nakładane są na nich kary umow-
ne, a ich wysokość jest uzależniona od 
czasu kursowania pojazdu z niespraw-
ną klimatyzacją.

Jaka temperatura w środku
Wszyscy przewoźnicy autobusowi – 
MZA oraz firmy Mobilis, pKs Grodzisk 
Mazowiecki i iTs Michalczewski zobo-
wiązani są w umowach do utrzymania 
w pojazdach temperatury w przedzia-

le 18-25 stopni celsjusza. powyżej 25 
stopni klimatyzacja powinna włączyć 
się automatycznie. jednocześnie 
przypominamy, że chłodzone pojazdy 
można poznać po specjalnej naklejce 
na drzwiach („pojazd klimatyzowa-
ny”) oraz po charakterystycznych 
„garbach” na dachu (tam właśnie 
montowane są klimatyzatory). 

„Ciepły guzik” także latem
Aby klimatyzacja maksymalnie speł-
niała swoją rolę, kierowcy autobusów 
wyposażonych w system chłodzenia 
wnętrza mają obowiązek stosowania 
przez całą dobę tzw. „ciepłego guzi-
ka”. pasażerowie sami - poprzez naci-
śnięcie przycisku - otwierają drzwi po-
jazdu. Gdy na przystanku nie ma ocze-
kujących i nikt z autobusu nie wysiada, 
drzwi pozostają zamknięte i do środka 
nie dostaje się gorące powietrze. Aby 
schłodzone powietrze nie wydosta-
wało się na zewnątrz, konieczne jest 
także zamknięcie okien.

Nie działa, NaJlepieJ  
złożyć skargę
sygnały o nieprawidłowym funkcjo-
nowaniu klimatyzacji w pojazdach ko-
munikacji miejskiej pasażerowie mogą 
zgłaszać ZTM pod numer infolinii (22) 

194 84, za pośrednictwem strony in-
ternetowej ztm.waw.pl (zakładka kon-
takt) lub poprzez facebook.com/ztm.
warszawa.

Zgłoszenia zdarzeń, kiedy kierowca 
odmówił włączenia systemu chłodze-
nia wnętrza pojazdu są przekazywane 
właściwemu przewoźnikowi, który po-
winien wyjaśnić sytuację i – w razie po-
twierdzenia się zarzutów – wyciągnąć 
konsekwencje wobec swojego pracow-
nika. Jeśli informacja przekazywana 
jest ZTM z podaniem przez pasażera 
danych personalnych i adresowych, 
traktowana jest jako oficjalna skarga. 
W takim przypadku, po przesłaniu 
sprawy przewoźnikowi jest on zobo-
wiązany nie tylko do weryfikacji dane-
go zdarzenia, ale także do udzielenia 
pasażerowi pisemnych wyjaśnień. 

w klimatyzację wyposażonych 
jest ponad 900 spośród ok. 
1850 autobusów, 25 pociągów 
skm i ponad 120 składów tram-
wajowych swing. wyposażenie 
kupowanych pojazdów w klima-
tyzację jest wymogiem stawia-
nym przez ztm przewoźnikom 
w każdym przetargu na obsługę 
komunikacyjną.

www.facebook.com/ztm.warszawa

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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rozpoczął się już sezon urlopowy. 
pierwsze jego efekty już widać w 
komunikacji miejskiej. pasażerów 
jest mniej. dlatego zarząd trans-
portu miejskiego wprowadził, jak co 
roku, pewne zmiany w kursowaniu 
niektórych linii tramwajowych i au-
tobusowych. wprowadzone zostały 
wakacyjne rozkłady jazdy, a część 
linii została zawieszona. 

tramwaje
Linie tramwajowe 1, 3, 9, 17, 23, 24, 26, 
33 kursują według nowych rozkładów 
jazdy. W godzinach szczytu komunika-
cyjnego tramwaje jeżdżą co 6 minut.

Na czas wakacji została utrzymana – 
wydłużona do pętli BANAcHA – trasa 
linii 74. Jednocześnie zostało utrzyma-
ne zawieszenie kursowania linii 14.

autobusy
Zgodnie z nowymi, wakacyjnymi roz-
kładami jazdy kursują linie: 105, 108, 

komunikacja na wakacjach
109, 110,  111, 120, 128, 131, 136, 139, 
141, 168, 171, 172, 174, 175, 180, 181, 
185, 186, 187, 189, 191, 193, 199, 208, 
209, 401, 500, 501, 504, 507, 508, 511, 
519, 522, 523, 527, e-2, e-6, 700, 701, 
702, 704, 708, 709, 710, 712, 713, 714, 
717, 719, 723, 724, 725, 727, 729, 731, 
739, 742, 800, 805.

Na trasach linii 114, 162, 211, 411, 
521 nie są realizowane kursy, oznaczo-
ne w rozkładach jazdy jako kursy tylko 
w dni nauki szkolnej.

Autobusy linii 725 (WiLANÓW – Kę-
pA OKrZeWsKA – cMeNTArZ) nie pod-
jeżdżają do szkoły w powsinie.

Kursowanie linii autobusowych 201, 
202, 304, 315, 316, 319, 460, e-4, e-8 
zostało zawieszone.

W związku z zawieszeniem kursów 
linii 202 (BrÓDNO pODGrODZie – sU-
WALsKA), wybrane autobusy linii 199, 
w kierunku pętli reMBerTÓW AON, 
kursują zmienioną trasą: pl. halle-
ra… – radzymińska – tarnogórska – 

tużycka – radzymińska –… rember-
TÓW aon. Trasa została zmieniona aby 
pasażerowie mogli dojechać w rejon 
ulic Tarnogórskiej i Tużyckiej.

Linie e-4 i e-8 zostały zastąpione w 
porannym szczycie linią e-6. Autobu-
sy kursują na trasie NOWODWOry – 
MeTrO MŁOciNy. Na trasie linii e-6 w 
porannym szczycie obowiązują przy-
stanki: Nowodwory 08 (dla wsiadają-
cych), Nowodwory 01, stefanika 01, 
Mehoffera 01, Tarchomin 01, Myśli-
borska 03, porajów 01, Metro Młociny 
17 (dla wysiadających). Z pętli MeTrO 
MŁOciNy w kierunku Nowodworów, 
autobusy linii e-6 realizują kursy bez 
pasażerów. po południu linia e-6 kur-
suje bez zmian.

metro
Na czas wakacji został wprowadzony 
specjalny rozkład jazdy. pociągi kur-
sują w godzinach szczytu co około 3,5 
minuty.

„nocniki” wróciły  
prZeD ceNTrALNy

wraz z zakończeniem euro 2012 na 
swoją starą pętlę wróciły linie noc-
ne. wprowadzone również zostały 
drobne korekty niektórych tras. do 
powrotu na ul. marszałkowską szy-
kują się też linie 519 i 520. 

Dla przypomnienia – przed rozpo-
częciem eUrO linie nocne „wypro-
wadziły się” z pętli przy Dworcu cen-
tralnym. Odjeżdżały z przystanków 
zlokalizowanych w pobliżu skrzyżo-
wania Alej Jerozolimskich i ul. chału-

bińskiego. powodem przeprowadzki 
było zwiększenie częstotliwości ich 
kursowania. Wszystkie nie zmieści-
łyby się na pętli. poza tym warto do-
dać, że pętla jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie strefy Kibica. Osoby 
opuszczające strefę w tym samym 
czasie mogłyby bardzo szybko za-
blokować wyjazd z pętli. Teraz linie 
nocne znów zatrzymują się na swojej 
stałej pętli. 

Warto wspomnieć, że trasy kilku z 
nich zostały również skorygowane. 
Linie n45 i n95 zostały skierowane 
jednokierunkowo (w kierunku Woli i 
Bemowa) przez ul. Wolską i Młynar-
ską. A linia n91 kursuje teraz – rów-
nież jednokierunkowo (w kierunku 
cmentarza północnego) ulicami: Kró-
lewską, Marszałkowską, Nowolipki, 
Zamenhoffa i Anielewicza. 

To nie koniec powrotów. Na przysta-
nek zlokalizowany przy ul. Marszał-
kowskiej (w pobliżu ul. sienkiewicza) 
już niedługo wrócą również linie 519 
i 520. Zostały stamtąd wycofane gdy 
rozpoczęła się budowa strefy Kibica. 
stanie się to już 7 lipca.

www.ztm.waw.pl

http://www.ztm.waw.pl
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do 31 sierpnia tramwaj wodny „wars” 
i promy, pływające pod banderą war-
szawskich linii turystycznych, kursu-
ją codziennie, a nie tylko w weekendy 
i dni świąteczne. 

Tramwaj wodny „Wars”, z którego po-
kładu można podziwiać niezwykłą pa-
noramę stolicy pływa trzy razy w dni 
powszednie oraz, tak jak dotychczas, 
cztery razy dziennie w weekendy i dni 
świąteczne.

W dni powszednie kursują również 
bezpłatne promy, dzięki którym w cią-
gu kilku minut można się przedostać 
na drugą stronę Wisły – „Turkawka” z 
podzamcza do plaży przy zoo, „plisz-
ka” z przystanku w pobliżu mostu po-
niatowskiego pod stadion Narodowy 
oraz „słonka” – z cypla czerniakow-

omnibus wraca na starówkę...

…a „wilga” połączy nowodwory z łomiankami 

wakacyjny rozkład wlt

od 6 lipca na starówce znów będzie słychać stukot koń-
skich kopyt, pokrzykiwanie woźnicy i śmiech pasażerów 
konnego omnibusu. ztm rozstrzygnął przetarg i wybrał 
operatora, który będzie obsługiwał pojazd jeżdżący pod 
szyldem warszawskich linii turystycznych. 

Około godzinna przejażdżka to doskonała okazja, by zoba-
czyć zabytki starego Miasta, a przy okazji poznać, jak podró-
żowali nasi przodkowie. Konny omnibus (obsługiwany przez 
warszawską firmę „stangret”) będzie jeździł na trasie pl. 
zamkowy – podwale – freta – rynek nowego miasta – freta 
– świętojerska – pl. krasińskich – miodowa – senatorska – 
wierzbowa – moliera – senatorska – pl. zamkowy. Zatrzyma 
się na przystankach przy ul. podwale, Nowomiejskiej, Freta, 
na pl. Krasińskich, przy ul. Kapitulnej i na pl. piłsudskiego. 

Omnibus (zabierający 12 pasażerów) będzie kursował 
od 1 lipca do 31 sierpnia. Od wtorku do piątku – pięć razy 
dziennie (o godz. 12.00, 13.00, 16.00, 17.00 i 18.00), a w so-
boty i niedziele – sześć razy dziennie (o godz. 11.00, 12.00, 
13.00, 16.00, 17.00 i 18.00). Bilety będzie można nabyć u 
obsługi, przed rozpoczęciem kursu.

pierwsze konne omnibusy pojawiły się w stolicy na po-
czątku XiX wieku. sto lat później na ulice warszawy wyjeż-
dżało codziennie ponad 120 omnibusów, które przewoziły 
kilka milionów pasażerów rocznie. zniknęły po urucho-
mieniu tramwajów elektrycznych. na starówkę wyjecha-
ły, jako atrakcja dla turystów, w 2005 roku. 

Znów będzie można przepłynąć promem z Nowodworów 
do Łomianek. ZTM rozstrzygnął przetarg na obsługę tej 
przeprawy. Operatorem czwartego promu na Wiśle bę-
dzie przedsiębiorstwo Usług Wodnych Marcin Jurkowski z 
Legionowa.

prom łączący Łomianki z Nowodworami od 6 lipca bę-
dzie pływał codziennie – w weekendy i w święta 24 razy 

dziennie, a w dni powszednie – 7 razy (15 sierpnia popłynie 
według rozkładu weekendowego).

do lipca w stolicy działały trzy przeprawy promowe łą-
czące cypel czerniakowski i saską kępę, most poniatow-
skiego i stadion narodowy oraz podzamcze i plażę przy 
zoo. w maju i czerwcu przewiozły one ponad 41 tysięcy 
pasażerów.

skiego na saską Kępę. W dni powsze-
dnie pływają 14 razy, a w soboty, 
niedziele i święta – 30 razy dziennie. 
Natomiast „Wilga” z Nowodworów do 
Łomianek będzie kursowała 7 razy w 
dni powszednie oraz 24 razy dziennie 
w weekendy i w święta.

Nie zmienił się tylko rozkład stat-
ku „Zefir”. W niezapomniany rejs do 
serocka można się wybrać jedynie w 
weekendy.

przejazd promem jest bezpłatny. Za 
rejs tramwajem wodnym trzeba zapła-
cić 18 zł, za rejs do serocka – 36 zł. 
prawo do 50 proc. ulgi mają uczniowie 
(szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych) do ukończenia 
21. roku życia – na podstawie ważnej 
legitymacji szkolnej oraz osoby, któ-
rych uprawnienia wynikają z ustaw 
szczególnych (m.in. studenci). Bez-
płatnie mogą podróżować dzieci do 
czasu objęcia obowiązkiem szkolnym, 
seniorzy, którzy ukończyli 70 lat oraz 
osoby, których uprawnienia wynikają 
z ustaw szczególnych. Obowiązuje 
również tzw. bilet rodzinny – dla grup 
liczących od trzech do pięciu osób, 
w tym co najmniej jedno dziecko do 
ukończenia 18. roku życia.

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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wymyślił nazwę – dostał rower

często zaglądam na stronę ztm

19 czerwca w siedzibie zarządu transportu miejskiego 
przy ul. żelaznej wręczono nagrody autorom propozycji na 
nazwę systemu roweru miejskiego, na które głosowano w 
internetowym plebiscycie na stronie ztm. 

Zwycięzcą konkursu został Mateusz Kempisty, autor aż 
dwóch nagrodzonych nazw: Veturilo, wybranej przez inter-
nautów oraz Ziuuu..., (zajęła trzecie miejsce w konkursie). 
Otrzymał nowoczesny miejski rower, przekazany przez dy-
rektora ZTM – Leszka rutę oraz prezesa Nextbike polska sp. 
z o. o. – Tomasza Wojtkiewicza. Nagrody pocieszenia – ze-
stawy gadżetów i upominki otrzymali autorzy pozostałych 
propozycji - Wawabike, rowerynka, Bajker i Wabik.

Konkurs na nazwę dla systemu, nazwanego wstępnie War-
szawskim rowerem publicznym przeprowadzono w dwóch 
etapach. W pierwszym internauci zgłaszali swoje propozy-
cje, a jury wybierało najbardziej interesujące spośród nich. 
W kolejnym etapie można było głosować na jedną z sześciu 
propozycji. W głosowaniu wzięło udział kilka tysięcy osób. 

Najwięcej, bo aż 32 proc. otrzymała nazwa Veturilo. Na dru-
gim miejscu uplasował się Wawabike (26 proc.), a na trzecim 
Ziuuu (12 proc.). Kolejne miejsca zajęła rowerynka (12 proc.), 
Bajker (11 proc.) i Wabik (6 proc.).

rozmowa z matuszem kempistym, 
autorem zwycięskiej nazwy Veturilo 
dla systemu wypożyczalni rowerów 
w warszawie.

skąd się pan dowiedział o konkursie 
ogłoszonym przez ztm ?
To nie jest pierwszy konkurs ZTM, w 
którym uczestniczyłem. Wcześniej 
brałem udział w jednym z konkursów 

ogłoszonych w iZTM. Jestem zafascy-
nowany środkami komunikacyjnymi, 
interesuje mnie wszystko, co wiąże 
się z transportem miejskim. często 
zaglądam na stronę internetową ZTM. 
Tam właśnie przeczytałem ogłosze-
nie o konkursie i zgłosiłem swoje 
propozycje.

co takiego szczególnego fascynuje 
pana w transporcie miejskim? w 
tak młodym wieku to nietypowe 
zainteresowanie.
Z komunikacją wiążą mnie przede 
wszystkim tradycje rodzinne, moja 
rodzina od pokoleń jest związana ze 
środkami komunikacji miejskiej. Jeden 
z przodków powoził tramwajem kon-
nym na początku XX wieku, babcia pra-
cowała w MZA, a dziadek w Tramwajach 
Warszawskich. W dzieciństwie często 
przysłuchiwałem się rodzinnym roz-
mowom, co z pewnością też wpłynęło 
na moje obecne zainteresowania.

czemu Veturilo?
słowo „veturilo” pochodzi z esperanto 
i oznacza pojazd, środek transportu. W 
esperanto jest też odpowiednik słowa 
rower, ale uznałem, że veturilo jest 
prostsze do zapamiętania.

jak długo zna pan esperanto  
i skąd to kolejne nietypowe 
zainteresowanie?
W 2009 roku z ciekawości sprawdza-
łem znaczenie nazwy ul. esperanto, 
wtedy dowiedziałem się o języku 
esperanto. Od tego się zaczęła moja 
przygoda z tym językiem. Uczyłem się 
sam, korzystając z internetu.

czy uważa pan, że w warszawie 
sprawdzi się powstająca infrastruk-
tura rowerowa?
To fantastyczny projekt. Uważam, że 
wielu warszawiakom ułatwi i umili 
życie. Myślę tylko, że w stolicy jest za 
mało ścieżek rowerowych, ale jestem 
pewny, że to też niedługo zmieni się 
na lepsze. 

nagrodą dla zwycięzcy jest rower 
miejski, czy jeździ pan na rowerze? 
przyznam się, że obecnie jeżdżę tylko 
rekreacyjnie, ale od października, na 
studia będę jeździł tylko na rowerze. 
Oprócz tego, że jazda na rowerze jest 
przyjemna to pozwoli mi jeszcze utrzy-
mać dobrą formę i kondycje.

dziękujemy za rozmowę, i życzymy 
więcej wygranych.

Mateusz Kempisty ma 19 lat. W tym roku 
zdał maturę i chce studiować romanistykę.

www.ztm.waw.pl

http://www.ztm.waw.pl
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będzie można korzystać 
Z VeTUriLO i BeMOWO BiKe

z pewnością wszystkich miłośników rowerów ucieszy 
wiadomość, że wypożyczalnie Veturilo i bemowo bike bę-
dą ze sobą kompatybilne. porozumienie w tej sprawie, 29 
czerwca, podpisali: dyrektor ztm – leszek ruta, zastępca 
burmistrza bemowa – krzysztof zygrzak oraz prezes spół-
ki nextbike polska – tomasz wojtkiewicz.

Dzięki temu rozwiązaniu warszawscy cykliści będą mogli od 
sierpnia korzystać zarówno z 11 wypożyczalni działających 
już w dzielnicy Bemowo pod szyldem Bemowo Bike (zlokali-
zowanych m.in. przy ratuszu oraz na pętlach stare Bemowo, 
Nowe Bemowo i przy ul. połczyńskiej), jak i z 55 wypoży-
czalni Veturilo, które zostaną uruchomione w sierpniu przez 
Zarząd Transportu Miejskiego i powstaną w centrum stolicy, 
na Ursynowie i Bielanach.

skorzystają na tym miłośnicy jednośladów – będą mie-
li do dyspozycji większą liczbę punktów i nie będą już 
ograniczeni terytorialnie do miejsc, w których funkcjonują 
poszczególne systemy. rower wypożyczony na Bemowie, 
będzie można przypiąć do stojaków Veturilo ustawionych 
np. w centrum, a użytkownicy Veturilo będą mogli zwrócić 
pojazdy na Bemowie.

Osoby zarejestrowane w jednym systemie, będą mogły 
bez przeszkód i bez powtórnej rejestracji (wystarczy zaak-
ceptowanie dodatkowego regulaminu) wypożyczać rowe-
ry w drugim. Oczywiście pod warunkiem uiszczenia opłat 
zgodnych z taryfą danego systemu.

stawki za dwie pierwsze godziny wypożyczenia pojazdu 
zostaną ujednolicone. Zarówno w przypadku Veturilo, jak i 
Bemowo Bike pierwszych 20 minut jazdy otrzymujemy gra-
tis. Za kolejne 40 minut wypożyczenia roweru zapłacimy 
przysłowiową „złotówkę”, a za drugą godzinę – 3 złote. róż-
nice w opłatach pojawią się przy dłuższych wypożyczeniach. 
Za każdą kolejną godzinę jazdy rowerem wypożyczonym na 
Bemowie trzeba będzie zapłacić 4 złote. W przypadku sys-
temu ZTM, preferującego krótsze podróże – trzecia godzina 
będzie kosztowała – 5 zł, a czwarta i kolejna – 7 zł.

stołeczny system wypożyczalni powstanie w dwóch eta-
pach. Do sierpnia br. zostanie uruchomionych pierwszych 
55 stacji rowerowych na 1000 rowerów. 11 stacji zostanie 
zlokalizowanych na Bielanach (m. in. przy stacjach metra, 
przy UD Bielany, UKsW i AWF), 13 na Ursynowie (m.in. przy 
stacjach metra i sGGW), a kolejnych 31 w centrum mia-

sta (m.in. na pl. Bankowym, 
rondzie de Gaulle’a, rondzie 
Zgrupowania AK „radosław”, 
przy Dworcu Gdańskim, na ul. 
Traugutta vis-a-vis bramy UW, 
na pl. Krasińskich, ul. Foksal i 
ul. Kopernika). rowery będzie 
można wypożyczać do 30 li-
stopada br. Kolejnych 70 sta-
cji zostanie uruchomionych 
w marcu przyszłego roku. 
Modułowe stojaki pojawią się 
wtedy w centrum miasta oraz 
na pradze (m.in. przy stadio-
nie Narodowym, warszawskim 
zoo i Teatrze powszechnym). 
Łącznie, od 2013 roku do 2016 
roku, na terenie Warszawy bę-
dzie działało 125 stacji rowe-
rowych z 2100 rowerami.

www.facebook.com/ztm.warszawa

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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mamy ponad 5 tys. fanów  
NA FAceBOOKU
zarząd transportu miejskiego prowadzi od dwóch lat fan 
page za pośrednictwem serwisu społecznościowego face-
book.com. w tym czasie naszą stronę (facebook.com/ztm.
warszawa) polubiło już ponad 5 tys. fanów, m.in. lord Va-
der, który został uwieczniony na zdjęciu, jak przechodził 
przez jezdnię przed autobusem linii 738.

strona na facebooku jest kolejnym kanałem komunikacji 
pasażerów z ZTM-em. przez dwa lata, wraz ze zmianą sa-
mego serwisu i oczekiwaniami pasażerów, zmieniała się jej 
funkcjonalność. Obok informacji o zmianach w komunikacji 
miejskiej publikowane są zdjęcia – galerie z ważnych wy-
darzeń dotyczących komunikacji miejskiej (m.in. z kolej-
nych etapów budowy ii linii metra, „odlotowe połączenie” 
sKM-ką na lotnisko chopina, komunikacja podczas eUrO 
2012). pojawiają się sondy, w których pytamy pasażerów o 
konkretne rozwiązania komunikacyjne. Ogłaszane są rów-
nież konkursy z wiedzy o stołecznej komunikacji miejskiej. 
planowane są dodatkowe, nowe funkcjonalności tej strony, 
np. spotkania z ekspertami.

To również miejsce, gdzie pasażerowie mogą przekazywać 
swoje uwagi dotyczące komunikacji miejskiej. proponują 
nowe trasy autobusowe, informują o brakujących rozkła-
dach jazdy czy zdemolowanych przystankach.

By przeglądać publikowane treści na fan page ZTM nie 

trzeba zakładać konta na facebooku – strona jest publicznie 
dostępna.

Oprócz facebooka pasażerowie mogą kontaktować się z 
Zarządem Transportu Miejskiego aby uzyskać informację 
za pośrednictwem: punktów Obsługi pasażerów, strony in-
ternetowej ztm.waw.pl i jej wersji mobilnej m.ztm.waw.pl, 
poprzez infolinię (22) 194 84 lub wysyłając list na adres 
Zarząd Transportu Miejskiego (ul. Żelazna 61, 00-848 War-
szawa). Źródłem informacji o komunikacji miejskiej, również 
z możliwością kontaktu z ZTM-em, jest oczywiście też nasz 
magazyn iZTMJ

10 176 Wkm na euro 2012
ponad 10 tys. osób zostało szczęśliwy-
mi posiadaczami specjalnej warszaw-
skiej karty miejskiej upamiętniającej 
mistrzostwa europy w piłce nożnej 
2012. przypominamy, że unikatowy 
wzór jest dostępny tylko do 7 lipca.

Na awersie spersonalizowanej War-
szawskiej Karty Miejskiej, która jest 
nośnikiem biletów krótko- i długookre-
sowych (dobowych, 3-, 30- i 90-dnio-
wych) został umieszczony oficjalny 
znak miasta gospodarza. Natomiast 
na rewersie standardowo znalazło się 
miejsce na zdjęcie oraz imię i nazwisko 
użytkownika.

Unikatowa karta jest dostępna we 
wszystkich punktach Obsługi pasaże-
rów ZTM, można ją również zamówić 
za pośrednictwem internetu, na stro-
nie ZTM (w zakładce - https://persona-
lizacja.ztm.waw.pl/?l=1).

To już druga tegoroczna, specjalna 
WKM – pierwsza została przygotowa-
na z okazji utworzenia przed 20 laty 
Zarządu Transportu Miejskiego. Wcze-
śniej ZTM wydał kilka okolicznościo-

wych kart, m.in. z okazji 70 rocznicy 
wybuchu ii wojny światowej z hasłem 
HONOr oraz obchodów roku Fryde-
ryka chopina i Marii skłodowskiej 
–curie. Można było również wyrobić 
specjalną WKM z okazji polskiej prezy-
dencji. Wszystkie cieszyły się dużym 
zainteresowaniem.

http://www.ztm.waw.pl
http://www.facebook.com/ztm.warszawa
http://www.facebook.com/ztm.warszawa
https://personalizacja.ztm.waw.pl/?l=1
https://personalizacja.ztm.waw.pl/?l=1
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Na czas Mistrzostw europy w piłce 
Nożnej, Zarząd Transportu Miejskie-
go wprowadził specjalną organizację 
komunikacji miejskiej. W dni meczowe 
8, 12, 16, 21 i 28 czerwca uruchamia-
no 20 linii specjalnych, metro oraz 
wybrane linie autobusowe i tramwa-
jowe kursowały przez całą noc, a na 
tory wyjeżdżały dodatkowe pociągi 
szybkiej Kolei Miejskiej. Autobusy 
nocne kursowały częściej, średnio co 
15 minut. 

Czym kibiCe doJeżdżali  
na mecZe? 
Kibice, którzy w dniu meczu chcieli 
dostać się na stadion Narodowy ko-
munikacją miejską, mieli do dyspozycji 
pociągi jadące w kierunku przystanku 
kolejowego Warszawa stadion (kursu-
jące co 4-5 minut), tramwaje (kursują-
ce co minutę) i autobusy (kursujące 
co 2-3 minuty), jadące przez most 
poniatowskiego. 

Największym zainteresowaniem cie-
szyły się pociągi i tramwaje. spośród 
linii tramwajowych kibice najczęściej 
korzystali z linii 77, uruchamianej w dni 
meczowe na trasie pL. NArUTOWicZA 
– WiATrAcZNA. podczas Mistrzostw 
europy w piłce Nożnej skorzystało z 
niej prawie 20 tys. pasażerów. 

4,5 kilometra autobusów

GDyBy WsZysTKie DO-
DATKOWe AUTOBUsy, 
KTÓryMi KiBice MOGLi 
WrÓcić DO DOMÓW pO 
MecZAcH, rOZGryWA-
NycH W WArsZAWie W 
rAMAcH MisTrZOsTW 
eUrOpy W piŁce NOŻ-
NeJ, UsTAWić JeDeN 
ZA DrUGiM – ZAJęŁy-
By ONe ODciNeK ALeJ 
JerOZOLiMsKicH i MO-
sTU pONiATOWsKieGO 
OD pLAcU ZAWisZy 
DO rONDA WAsZyNG-
TONA. pODcZAs UeFA 
eUrO 2012™, AUTOBUsy 
prZeJecHAŁy DODAT-
KOWO pONAD 300 Tys. 
KiLOMeTrÓW, TrAM-
WAJe OK. 130 Tys. KiLO-
MeTrÓW, A MeTrO OK. 
17 Tys. KiLOMeTrÓW. 

Ze środków komunikacji miejskiej, 
jadącej w kierunku stadionu Naro-
dowego, najwięcej osób – prawie 60 
tys. – skorzystało 21 czerwca, w dniu 
meczu czechy – portugalia. 

cZym kibice Wracali  
do domóW? 
Głównym środkiem transportu po 
meczach były pociągi, jadące z przy-
stanku kolejowego Warszawa stadion 
w kierunku centrum miasta i Lotniska 
chopina. pociągi odjeżdżały średnio 
co 5-6 minut. W ciągu 50 minut po 
zakończeniu meczu z transportu ko-
lejowego korzystało średnio 4-4,7 
tys. kibiców. Największym zainte-
resowaniem pociągi cieszyły się 12 
czerwca, po meczu polska – rosja. W 
ciągu dwóch godzin po zakończeniu 
meczu, na przystanku Warszawa sta-
dion do pociągów wsiadło około 8 tys. 
pasażerów. 

Osoby, które przyjechały na mecz 
samochodem, mogły zostawić auto 
na jednym z dziewięciu tymczaso-
wych parkingów parkuj i Jedź. przed 
meczem, na odcinkach parkingi p+r 
– stadion Narodowy, a po meczu, na 
odcinkach stadion Narodowy – par-
kingi p+r kursowały specjalne linie 
autobusowe, oznaczone literą p. Ki-

Linia tramwajowa 76 kursowała po meczach 
na trasie PL. NARUTOWICZA - ANNOPOL

www.facebook.com/ztm.warszawa

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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Autobusy linii F31 kursowały przez całe mistrzostwa na trasie CENTRUM – WILANÓW

www.ztm.waw.pl

bice najchętniej korzystali z linii p-1, 
obsługującej parkingi zlokalizowane 
przy ulicy Jagiellońskiej. Najwięcej 
osób – około 1500 – skorzystało z linii 
p w dniu meczu polska – rosja. 

Z myślą o osobach bawiących się w 
strefie Kibica, przez cały czas trwania 
Mistrzostw europy w piłce Nożnej, 
uruchamiane były linie autobusowe 
oznaczone literą F. Autobusy kursowa-
ły pomiędzy centrum miasta a Wila-
nowem, Białołęką, Witolinem i Bemo-
wem. Największym zainteresowaniem 
cieszyła się linia F31, która wyruszała z 
ulicy Marszałkowskiej i dojeżdżała do 
Wilanowa. W noce po meczach skorzy-
stało z niej około 10 tys. pasażerów. 
Łącznie, w dni meczowe, linie F prze-
wiozły ok 25 tys. kibiców. 

szczegółowe podsumowanie organi-
zacji komunikacji miejskiej w czasie 
Mistrzostw europy w piłce Nożnej 
UeFA eUrO 2012™, zostało zamiesz-
czone na stronie internetowej Zarządu 
Transportu Miejskiego. 

Zarząd Transportu Miejskiego 
na mecze UEFA EURO 2012TM 

Zespół ds. Przewozów w czasie EURO 

Warszawa Śródmieście – Warszawa Stadion – ten odcinek pociągiem 
Szybkiej Kolei Miejskiej kibice pokonywali w niespełna 5 minut

Najwięcej kibiców skorzystało z linii autobusowych P w dniu meczu Polska – Rosja 

http://www.ztm.waw.pl
http://www.ztm.waw.pl/informacje.php?i=569&c=98&l=1
http://www.ztm.waw.pl/informacje.php?i=569&c=98&l=1
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co nam zostało po euro?
WArsZAWA pO rAZ 
pierWsZy MiAŁA ZA-
sZcZyT Być GOspODA-
rZeM TAK WAŻNeGO 
WyDArZeNiA spOrTO-
WeGO, JAK MisTrZO-
sTWA eUrOpy W piŁce 
NOŻNeJ UeFA eUrO 
2012. Nic DZiWNeGO 
Więc, Że WŁADZe sTOLi-
cy ZrOBiŁy WsZysTKO, 
By pOLscy i ZAGrA-
NicZNi KiBice ZApAMię-
TALi Ją JAKO MiAsTO 
prZyJAZNe i OTWArTe. 
TAKŻe ZArZąD TrANs-
pOrTU MieJsKieGO, 
OprÓcZ OprAcOWANiA 
BArDZO sZcZeGÓŁO-
WeGO pLANU TrANs-
pOrTOWeGO, ZrOBiŁ 
WieLe, By KiBicOM ByŁO 
ŁATWieJ pOrUsZAć się 
KOMUNiKAcJą MieJ-
sKą. cO WAŻNe, LWiA 
cZęść Z TycH KOMUNi-
KAcyJNycH UŁATWień 
i UDOGODNień BęDZie 
pAsAŻerOM sŁUŻyć 
JesZcZe prZeZ Wie-
Le LAT pO OsTATNiM 
GWiZDKU sęDZieGO. 
ZATeM, cO NAM ZO-
sTAŁO pO eUrO?

W trakcie komunikacyjnych przygo-
towań do piłkarskiego święta, dużą 
wagę przywiązywano do rozbudo-
wy oraz modernizacji infrastruktury 
komunikacyjnej. 

poCiąg do ChopiNa
Jedną z priorytetowych inwestycji ko-
munikacyjnych związanych z obsługą 
mistrzostw było uruchomienie bez-
pośredniego połączenia kolejowego z 
Lotniska chopina do centrum Warsza-
wy oraz na stadion Narodowy. Zanim 
na lotnisko wjechały pierwsze pociągi 
– wiele osób zdążyło już zwątpić w to, 
że linia zostanie uruchomiona przed 
rozpoczęciem mistrzostw. Termin 
jej otwarcia był bowiem kilkakrotnie 
przekładany. Na szczęście się udało! 
po zakończeniu każdego z meczów, 
z przystanku kolejowego Warszawa 
stadion odjeżdżały dodatkowe po-
ciągi, które kibiców dowoziły m.in. na 
lotnisko oraz do strefy Kibica.

Dzięki uruchomieniu tej linii pociąg 
stał się najszybszym sposobem do-
tarcia z lotniska do centrum miasta. 
podróż zajmuje niewiele ponad 20 mi-
nut. To doskonała alternatywa dla linii 
autobusowej 175, która do centrum, 
przez często zakorkowaną ul. Żwirki i 
Wigury, jedzie znacznie dłużej. 

połączenie obsługują szybka Kolej 
Miejska oraz Koleje Mazowieckie. Na 

stację Warszawa Lotnisko chopina 
wjeżdżają średnio cztery pociągi w 
ciągu każdej godziny. co ważne, linia 
lotniskowa nie służy wyłącznie tym, 
którzy chcą dojechać do centrum 
Warszawy. Lotniskowe linie sKM wy-
jeżdżają bowiem daleko poza granice 
stolicy. Linią s2 można dojechać do 
sulejówka, a linią s3 do Legionowa. 
pociągi Kolei Mazowieckich (linia KML) 
docierają zaś z Lotniska chopina do 
Modlina, w pobliżu którego również 
wybudowano port lotniczy. 

zaChód przy wsChodNim
Nie można zapomnieć również o od-
daniu do użytku dużej, nowoczesnej 
i wygodnej pętli autobusowej przy 
kolejowym Dworcu Wschodnim, od 
strony ul. Lubelskiej. Ten imponują-
cy obiekt pełnił ważną rolę w czasie 
turnieju. Kibice, którzy przyjechali na 
Dworzec Wschodni autobusem, szyb-
ko i wygodnie doszli stamtąd do sta-
dionu Narodowego.

pętla składa się z 5 peronów. Jest w 
całości zadaszona. Konstrukcja dachu 
opiera się na stalowych słupach. przy-
kryta jest specjalną, lekką membraną z 
włókien sztucznych. Membrana chroni 
pasażerów przed opadami, a w czasie 
upałów pozwala im również uciec 
przed słońcem. co ciekawe, podobne 
zadaszenia zostały zastosowane na 

11

Pociąg jest najszybszym sposobem dotarcia z lotniska do centrum

www.facebook.com/ztm.warszawa
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stadionach piłkarskich – w Warszawie 
i poznaniu.

Na terenie pętli znajduje się również 
parterowy, przeszklony budynek o po-
wierzchni ok. 150 m kw. Znajduje się 
w nim m.in. punkt Obsługi pasażerów 
Zarządu Transportu Miejskiego. W bu-
dynku znajduje się także kasa, w której 
można kupić bilety na przejazdy mię-
dzymiastowe. Oprócz tego jest tam 
także miejsce pełniące rolę poczekalni 
oraz toalety publiczne. Budynek jest 
w pełni dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Nowa pętla spełnia funkcję węzła 
przesiadkowego z kolei do transportu 
miejskiego lub regionalnego. Każdej 
doby obsługuje ok. 112 kursów au-
tobusów miejskich i ok. 170 podmiej-
skich i międzymiastowych. Korzystają 
z niej m.in. przewoźnicy, którzy wy-
ruszali ze zlikwidowanego niedawno 
dworca Warszawa stadion, czyli m.in. 
pKs Białystok, Garwolin, przemyśl, sie-
dlce. pętla jest przygotowana do tego, 
by w ciągu godziny obsłużyć maksy-
malnie nawet 40 autobusów.

limuzyNy wśród autobusów
Nie można również zapomnieć o mo-
dernizacji tras tramwajowych przebie-
gających w bezpośrednim sąsiedztwie 
stadionu Narodowego. chodzi o trasę 
tramwajową na moście poniatowskie-
go oraz w al. Zielenieckiej. W czasie 
dni meczowych kursujące tamtędy 
tramwaje cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem. Linia 77 – specjalna 
linia, która była uruchamiana tylko w 
dni meczowe, przewoziła średnio 20 
tysięcy pasażerów. 

Dzięki kompleksowej modernizacji 
torowisk, pasażerowie warszawskich 
tramwajów będą mogli przez wie-
le lat podróżować po bezpiecznych 
ciągach. Dzięki modernizacji popra-
wił się również komfort podróży. Tory 
zostały bowiem wyciszone. 

W ramach unowocześniania komu-
nikacji miejskiej przed eUrO 2012 
Warszawa bardzo intensywnie od-
młodziła swój „park taborowy”. same 
tylko Miejskie Zakłady Autobusowe w 
ciągu ostatnich kilku lat kupiły 670 
autobusów niskopodłogowych. i to 
nie byle jakich autobusów. Wszyst-
kie zapewniają pasażerom napraw-
dę wysoki standard podróży i bez-
pieczeństwa. są fabrycznie nowe i 
niskopodłogowe. są wyposażone w 
monitoring i klimatyzację. Wśród nich 
są autobusy o różnej długości: 10, 12 
i 18 metrowe. przeważają oczywiście 
pojazdy przegubowe, tak bardzo po-
trzebne na najbardziej obciążonych 
trasach w godzinach szczytu. 

Wiele z t ych wozów ma tak że 
bardzo nowoczesny, elektroniczny 
system informacji pasażerskiej oraz 
– co bardzo podoba się wielu oso-
bom, które kochają Warszawę – uni-
kalny wzór tapicerki z wizerunkiem 
warszawskiej syrenki oraz kolumny 
Zygmunta. 

Warto wspomnieć, że wśród tych 
670 autobusów są także cztery po-
jazdy o napędzie hybrydowym. 

elfy lubią swiNg
Nie można zapomnieć o tramwajach. 
W ramach tzw. „kontraktu stulecia” 
Tramwaje Warszawskie kupiły 186 ni-
skopodłogowych tramwajów swing. 
Zastąpiły one, pamiętające jeszcze 
lata 60. ubiegłego stulecia, wyeks-
ploatowane do granic możliwości 
tramwaje typu 13N, zwane przez nie-
których pieszczotliwie „parówami”. 

Dzięki tej pętli przy Dworcu  
Wschodnim powiało Zachodem

wiele komunikacyjnych 
udogodnień służyć bę-
dzie pasażerom jeszcze 
przez wiele lat po ostat-
nim gwizdku sędziego.

www.ztm.waw.pl
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swingi to tramwajowa ekstraklasa. 
pojazdy całkowicie niskopodłogo-
we, klimatyzowane, monitorowane i 
wyposażone w nowoczesne systemy 
informacji pasażerskiej z pewnością 
zapadły w pamięć zagranicznym 
kibicom, którzy licznie odwiedzili 
Warszawę. 

Zaś szybka Kolej Miejska specjalnie 
do obsługi połączenia lotniskowego 
kupiła 13 nowoczesnych pociągów 
elf o pojemności prawie tysiąc miejsc 
każdy!

bilety Na każdym rogu
W celu poprawy dostępności biletów 
komunikacji miejskiej na warszaw-
skich przystankach, pętlach komu-
nikacyjnych i w innych miejscach 
użyteczności publicznej, pojawiło 
się ponad 300 stacjonarnych bileto-
matów. są bardzo wygodne i proste w 

obsłudze. cały proces zakupu biletu 
nie trwa dłużej, niż kupno kartonika w 
kiosku. Dla wygody pasażerów można 
w nich płacić nie tylko monetami, ale 
także banknotami. przyjmują również 
płatności kartami. Biletomaty stacjo-
narne zostały także zainstalowane w 
miejscach kluczowych dla sprawnej 
obsługi komunikacyjnej eUrO 2012 
– na niedawno uruchomionym (po 
gruntownym remoncie) przystanku 
kolejowym Warszawa stadion oraz 
na stacji kolejowej Warszawa Lotni-
sko chopina. 

ponadto trzeba podkreślić, że w czę-
ści pojazdów komunikacji miejskiej 
zainstalowane zostały także bileto-
maty mobilne. praktycznie tuż przed 
rozpoczęciem mistrzostw w ponad 80 
autobusach Miejskich Zakładów Au-
tobusowych zostały zainstalowane i 
uruchomione biletomaty nowego ro-
dzaju. sprzedają tylko jeden rodzaj 
biletu – bilet pojazdowy. przyjmują 
płatności tylko kartami płatniczymi 
(tradycyjnymi oraz zbliżeniowymi). 
Warto dodać, że w nowych biletoma-
tach można również zakodować kon-
trakt kupiony przez internet. 

przed rozpoczęciem eUrO urucho-
mione zostały także nowe punkty Ob-
sługi pasażerów ZTM. pierwszy z nich, 
w rekordowo krótkim czasie, został 
otwarty na lotnisku. Kolejny urucho-
miono na wspomnianej wcześniej pę-
tli autobusowej przy ul. Lubelskiej.

JedeN bilet, a ile możliwośCi
W związku z eUrO 2012 ZTM, wspól-
nie z przewoźnikami kolejowymi, 
wprowadził ułatwienie w podróżo-
waniu polegające na wzajemnym 
honorowaniu biletów. warszawa jest 
jedynym miastem w polsce, w któ-
rym udało się osiągnąć takie poro-
zumienie! Wszystkie bilety z taryfy 
ZTM są honorowane w pociągach Ko-
lei Mazowieckich z Lotniska chopina 
do Warszawy Wschodniej (linia KML). 
Można było także na ich podstawie (z 
wyjątkiem biletu jednorazowego) po-
dróżować pociągami intercity i prze-
wozów regionalnych (między Dwor-
cem Wschodnim a Zachodnim). Bilety 
KM są z kolei honorowane w liniach 
sKM obsługujących lotnisko (s2 i s3), 
a bilety ic i pr we wszystkich liniach 
sKM w granicach i strefy biletowej. 

Obecnie, choć umowy z intercity i 
przewozami regionalnymi w sprawie 
honorowania biletów, przestały już 
obowiązywać, porozumienie z Kole-
jami Mazowieckimi jest wciąż ważne. 
Zostało przedłużone wstępnie do 
końca wakacji. Warto podkreślić, że 
linia KML jest jedyną linią Kolei Ma-
zowieckich, w której honorowane są 
bilety jednorazowe i czasowe ZTM. W 
pociągach kursujących na wszystkich 
pozostałych liniach honorowane są 
bilety ZTM od dobowego „wzwyż”. 

Elf może zabrać na pokład nawet tysiąc osób

POP na lotnisku został uruchominy  
w rekordowo krótkim czasie

W nowych biletomatach można  
kupić tylko bilety pojazdowe

www.facebook.com/ztm.warszawa
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Badania przeprowadzono 8 i 16 czerw-
ca wśród zagranicznych kibiców powy-
żej 15. roku życia w okolicach stadio-
nu Narodowego, strefy Kibica oraz na 
głównych ciągach komunikacyjnych, 
którymi się poruszali. Wśród ankieto-
wanych znaleźli się zarówno Grecy i 
rosjanie (których drużyny rozgrywały 
u nas mecze), jak i mieszkańcy takich 
państw, jak: Hiszpania, Niemcy, chor-
wacja. Wśród badanych znaleźli się 
także mieszkańcy Azji, Ameryki pół-
nocnej, Afryki i Australii. 

W trakcie badania ankieterzy zbiera-
li opinie na temat organizacji turnieju, 
strefy Kibica, bezpieczeństwa oraz – 
oczywiście – transportu miejskiego. 

Zdecydowana większość respon-
dentów w czasie podróży po War-

szawie wybierała właśnie transport 
publiczny. Z autobusów korzystało 
64 proc. ankietowanych, z tramwaju 
45 proc., z metra 34 proc., a z kolei 9 
proc. Dla porównania – prywatnymi 
samochodami poruszało się 23 proc. 
kibiców, pieszo – 21 proc., taksówkami 
– 19 proc., a autobusami prywatnymi – 
7 proc. ankietowanych. 

85 proc. zagranicznych kibiców, 
którzy wzięli udział w badaniu oceni-
ło warszawską komunikację miejską 
dobrze. Doceniają m.in. jej szybkość, 
krótki czas oczekiwania na przystan-
kach, krótki czas przejazdu i małą 
liczbę przesiadek. pozytywnie w tej 
sprawie wypowiedziało się 82 proc. 
badanych. 79 proc. doceniło dostęp-
ność warszawskiej komunikacji, ilość 

www.ztm.waw.pl

misTrzosTWa europy  
WArsZAWsKieJ KOMUNiKAcJi
TrANspOrT MieJsKi W WArsZAWie TO eUrOpeJsKA i LiGA. i Nie JesT TO 
TyLKO OpiNiA prAcOWNiKÓW ZTM. W TeN spOsÓB O WArsZAWsKieJ KO-
MUNiKAcJi pUBLicZNeJ WypOWieDZieLi się KiBice Z cAŁeJ eUrOpy (OrAZ 
Z iNNycH KONTyNeNTÓW), KTÓrZy WZięLi UDZiAŁ W BADANiAcH prZeprO-
WADZONycH prZeZ ceNTrUM KOMUNiKAcJi spOŁecZNeJ UrZęDU MiAsTA. 

Sąsiedzi zza południowej granicy  
polubili stołeczną komunikację

http://www.ztm.waw.pl
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możliwych połączeń oraz rozmiesz-
czenie przystanków. 

Ankieterzy pytali także o oznaczenia 
przystanków, trasy przejazdu i bileto-
maty. pozytywnie w tej sprawie wypo-
wiedziało się 81 proc. zagranicznych 
kibiców. Tyle samo osób doceniło ła-
twość dotarcia komunikacją miejską do 
wyznaczonego miejsca pod względem 
czasu przejazdu i liczby przesiadek. 

respondenci zauważyli również 
to, że warszawska komunikacja jest 
czysta, sprawna i nowoczesna. 78 
proc. spośród nich wystawiło jej za 
to pozytywną ocenę. 

choć z tymczasowych parkingów 
p+r, uruchomionych przez ZTM w cza-
sie eUrO, korzystało tylko 20 proc. an-
kietowanych, to 86 proc. spośród nich 
bardzo pozytywnie oceniło informa-
cję, która została im przekazana o spo-
sobie dotarcia z parkingu na stadion 
lub do strefy Kibica i z powrotem. 

 

kibice greccy i rosyjscy. różniło ich prawie wszystko.  
połączyło przekonanie, że warszawski transport 
publiczny jest bardzo dobrze zorganizowany.

www.facebook.com/ztm.warszawa
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Andrzej Franków
Według niego znakomita współpraca, 
wzajemne zrozumienie i doskonały 
przepływ informacji na każdym pozio-
mie zadecydowały o tym,  że „opera-
cja” eUrO zakończyła się pełnym suk-
cesem.  choć, jak mówi „nikt nie liczył 
godzin i dni”.

„powołanie  sztabu, który na pełnych 
obrotach zaczął działać 4 czerwca – po 
raz pierwszy na taką skalę – pozwoliło 
na skoncentrowanie w jednym miej-
scu działań wszystkich służb. Dlatego 
możliwe było podejmowanie szybkich 
decyzji i natychmiastowe reagowanie. 
A także wprowadzanie często niestan-
dardowych rozwiązań. Te ostatnie 
sprawdziły się doskonale, zwłaszcza 
przed ostatnim meczem.  Na przykład 
tramwaj z pilotażem. W uzgodnieniu z 
policją przed jadącym (z pasażerami) 
tramwajem jechał oznakowany samo-
chód służby nadzoru ruchu, z którego 
podawano komunikaty głosowe po 
polsku, niemiecku i włosku. przygo-
towywali je i wygłaszali pracownicy 
ZTM, którzy odbyli staże w Turynie i w 
Wiedniu, m.in. Michał Mirosław i rafał 
Lamch. W ten sposób udało się spraw-
nie sprowadzić tramwaje z odcinka 
rondo de Gaulle’a – pl. starynkiewicza. 
Dzięki temu udało się także utrzymać 
długo ruch w al. Zielenieckiej. Duży 

nie liczyliśmy godzin i dni…
udział w tym sukcesie miał również 
Tomasz Gucze, który – w czasie wszyst-
kich dni „meczowych” – dowodził ak-
cją z centrali ruchu ZTM. Błyskawicznie 
wcielał w czyn decyzje, które zapada-
ły” – mówi dyrektor.

W sztabie przy Młynarskiej codzien-
nie analizowano to, co zdarzyło się w 
mieście dzień wcześniej, jakie wystą-
piły problemy. Tutaj podejmowano de-
cyzje, jak te trudności pokonać. „Dzięki 
takiej pracy zadecydowano o zmianie 
organizacji odwozu kibiców ze stadio-
nu po pierwszym meczu polska – Gre-
cja. Na stacji Warszawa stadion wpro-
wadzono tzw. śluzowanie, co pozwoliło 
rozłożyć potoki pasażerów; natomiast 
ze stacji Warszawa śródmieście wyco-
fano niektóre pociągi podmiejskie. W 
ten sposób kolej zapewniła sprawny 
transport, bez żadnych zakłóceń” – 
podkreśla z satysfakcją dyrektor. 

Andrzej Franków mówi, że na suk-
ces złożyła się ogromna praca, którą 
zaczęto na długo przed pierwszym 
gwizdkiem. 

Tzw. „wąski sztab” działał – zwłasz-
cza w dni meczowe – „do skutku”, czyli 
do przywrócenia regularnej komuni-
kacji i normalnego ruchu w mieście. 
po meczu fani  zamieniali emocje we 
wspólną zabawę, m.in. na Trakcie Kró-
lewskim „Dlatego czasami musieliśmy 
doraźnie wycofywać komunikację z 
tego rejonu” – dodaje dyrektor.

Natomiast  z niesmakiem mówi o za-
dymach chuligańskich w dniu meczu 
polska – rosja. „To nie byli kibole, bo 
ci po rozpoczęciu meczu oglądaliby go 
– tym bardziej zależało na utarczkach 
z policją. Z okolic stadionu przenieśli 
się pod strefę Kibica. A kiedy tłum 
wychodzących ze strefy prawdziwych 
kibiców rozproszył ich w różne strony 
– rozbiegli się w uliczki i dalej szukali 
zaczepki. Aby uniknąć ewentualności 
dalszych zajść, ZTM był przygotowa-
ny również na podstawienie dodat-
kowych autobusów do rozwiezienia 
kibiców rosyjskich. Okazało się to 
niepotrzebne”.

 Andrzej Franków, choć naprawdę w 
gorące dni meczowe nie liczył godzin 
uważa, że zdobyte doświadczenie i 
właśnie niestandardowe rozwiązania 
trzeba uznać za „komunikacyjny suk-
ces” dzięki  pracy wszystkich.    

– MÓWi DyreKTOr piONU prZeWOZÓW ZTM. 
ANDrZeJ FrANKÓW ByŁ cZŁONKieM MieJsKO-
WOJeWÓDZKieGO sZTABU OperAcyJNeGO, W 
KTÓryM ZApADAŁy WsZysTKie DecyZJe ZWią-
ZANe Ze sprAWNyM i BeZpiecZNyM FUNKcJO-
NOWANieM MiAsTA pODcZAs UeFA eUrO 2012.

www.ztm.waw.pl
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Paweł Mudant

Najtrudniejszym momentem całej 
turniejowej operacji były wydarzenia 
związane z meczem polska – rosja. 
i nie mam tu wcale na myśli zamie-
szek, do jakich doszło przed jego roz-
poczęciem, gdyż tutaj główną rolę w 
opanowywaniu sytuacji grała policja. 
W pewnym momencie zaczęliśmy się 
mocno obawiać tego, co mogłoby się 
zdarzyć po ostatnim gwizdku sędzie-
go. Wpadliśmy na pomysł, żeby kibi-
ców rosyjskich szybko ewakuować po 
meczu ze stadionu specjalnie podsta-
wionymi autobusami. Działaliśmy bar-
dzo szybko. Byliśmy przygotowani. Na 
szczęście okazało się, że nie było takiej 
potrzeby. 

Warto też opowiedzieć o zdarzeniu, 
które miało miejsce przed meczem 
otwarcia. Do pierwszego gwizdka zo-
stały niecałe dwie godziny, gdy po-
deszła do nas grupka kibiców, którzy 
przyjechali autobusem z parkingu przy 
ul. Marywilskiej. Gdy wysiedli zoriento-
wali się, że w autobusie zostały kluczy-
ki od ich samochodu. Na szczęście znali 
numer taborowy wozu. skontaktowali-

dobra współpraca  
„KLUcZyKAMi” DO sUKcesU 

śmy się z obsługą parkingu, która „na-
mierzyła” autobus i odnalazła kluczyki. 
Kibiców „wsadziliśmy” w najbliższy au-
tobus, który jechał w kierunku parkin-
gu. Dzięki szybkiemu działaniu i dobrej 
współpracy między nami, udało im się 
wrócić na stadion z kluczykami jeszcze 
zanim rozpoczął się mecz. Dziękując 
nam powiedzieli, że nie będą się mu-
sieli martwić i będą mogli się cieszyć 
tylko sportowym widowiskiem. 

Dziś jesteśmy bogatsi o nowe do-
świadczenia i pełni przekonania, że 
nie ma sytuacji bez wyjścia. Biorąc pod 
uwagę formułowane przez gości i war-
szawiaków oceny naszej działalności, 
możemy uznać, że dzięki zaangażowa-
niu i współpracy tysięcy pracowników 
komunikacji miejskiej z trudnym zada-
niem organizacji tak wielkiego turnie-
ju poradziliśmy sobie doskonale. przez 
te 24 dni nie wydarzyło się nic, co by 
nas zaskoczyło. czuję satysfakcję, że 
wspólnym wysiłkiem nas wszystkich 
zrealizowaliśmy hasło mistrzostw i ra-
zem stworzyliśmy historię. Historię, z 
której możemy być dumni.

– MÓWi pAWeŁ MUDANT,  
KierOWNiK DZiAŁU 
OrGANiZAcJi prZe-
WOZÓW ZTM

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

Zawsze, w czasie każdej dużej imprezy 
czy wydarzenia, kiedy wprowadzamy 
specjalną organizację komunikacji 
miejskiej istnieje ryzyko, że stanie 
się coś zupełnie nieoczekiwanego, co 
pokrzyżuje nam plany i zaburzy pla-
nowany przebieg akcji. 

Do takiego zdarzenia doszło przed 
meczem polska – rosja. Gdy w rejonie 
ronda de Gaulle’a doszło do zamieszek 
i bijatyki między kibicami oraz między 
kibicami i policją – które potem prze-
niosły się na most poniatowskiego i 
rondo Wiatraczna – policja podjęła 
decyzję o awaryjnym wyłączeniu 
ruchu tramwajowego na moście po-
niatowskiego. Zazwyczaj informację 
o planowanym zamknięciu otrzymu-
jemy z pewnym wyprzedzeniem co 
umożliwia nam wcześniejsze przy-
gotowanie się, które polega m.in. na 
„oczyszczeniu” wyłączonego odcinka 
z pojazdów. Tym razem kilku tramwa-
jów nie zdążyliśmy wycofać. Doje-
chały do przystanków na rondzie Wa-
szyngtona, znajdując się tym samym 
w centralnym punkcie zamieszek. Nie 
mogły się wycofać, bo decyzją policji 

TramWaje  
ściąGALiśMy pOD esKOrTą

wyłączone zostało również napięcie 
w sieci trakcyjnej. Zostały unierucho-
mione na dobre. Musieliśmy jakoś 
ewakuować stamtąd motorniczych 
i zabezpieczyć pojazdy. Gdy to się 
udało, tramwaje zostały odholowane z 
zagrożonego rejonu pod eskortą przez 
ciężki holownik autobusowego pogo-
towia technicznego. Na szczęście w 
czasie tej akcji nie ucierpiał żaden z 
pasażerów, ani pracowników komuni-
kacji miejskiej. 

Nasze działania, w trakcie zarówno 
tej, jak i pozostałych akcji w czasie tur-
nieju oraz komunikacja miejska w ogó-
le, zostały docenione przez pasaże-
rów. Najlepszym przykładem był kibic, 
który uczestniczył w kilku meczach w 
różnych miastach polski. W rozmowie 
z naszymi pracownikami na pętli linii 
parkingowych park skaryszewski, po 
meczu półfinałowym, podkreślił że 
w żadnym z miast tak sprawnie nie 
poruszał się komunikacją miejską. 
Dużym wyzwaniem było również dla 
nas przygotowanie logistyczne całej 
akcji, a w szczególności zaplanowanie 
obsady wszystkich punktów nadzoru, 
na każdy dzień trwania turnieju.

Teraz jesteśmy bogatsi o nowe do-
świadczenia. Na pewno będziemy mo-
gli rozwiązania sprawdzone w trakcie 
turnieju UeFA eUrO 2012 wykorzystać 
przy okazji innych imprez organizowa-
nych w przyszłości na stadionie Naro-
dowym. Warto w tym miejscu podkre-
ślić, że nasze działania były doskona-
łym sprawdzianem dla centrali ruchu 
ZTM, która od niedawna funkcjonuje w 
nowej lokalizacji, jak również w rozbu-
dowanej formie. Wartym odnotowania 
jest również fakt ścisłej współpracy z 
centrum zarządzania kryzysowego 
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego, co pozytywnie wpły-
nęło na szybkość przekazywania in-
formacji pomiędzy ZTM a pozostałymi 
służbami.

– MÓWi GrZeGOrZ 
sTrZeLcZyK, KierOW-
NiK DZiAŁU NADZOrU 
prZeWOZÓW ZTM

www.ztm.waw.pl
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Piotr Izdebski

Artur Zając

Analizując w tej chwili bardzo do-
kładnie wszystkie dane, które zostały 
zebrane podczas mistrzostw, mogę 
powiedzieć z całym przekonaniem – 
kibice rzeczywiście chętnie korzystali 
z transportu publicznego. pochlebne 
opinie w mediach, ale także te, które 
otrzymywaliśmy w czasie całego tur-
nieju bezpośrednio od pasażerów, po-
twierdzają wysoką jakość transportu 

nie było miejsca  
NA iMprOWiZAcJę 

jesteśmy dobrymi 
OrGANiZATOrAMi 

publicznego w Warszawie. Zadowole-
nie pasażerów jest zarówno dla nas, 
jak i wszystkich zaangażowanych w 
obsługę transportu na eUrO, najlepszą 
nagrodą za włożony wysiłek.

Gdy ten „gorący” okres minął i stara-
my się spojrzeć na przygotowania do 
niego krytycznie, okazuje się, że nie-
malże wszystkie „niespodzianki” uda-
ło się przewidzieć – mówię oczywiście 
o sytuacjach transportowych. W cza-
sie trwania turnieju z meczu na mecz 
usprawnialiśmy wewnętrzne procedu-
ry związane z przepływem informacji 
czy zarządzaniem ruchem pojazdów. 
Ale i tak każdy wariant był już z góry 
opisany i gotowy do wdrożenia. Nie 
było miejsca na improwizację.

całe eUrO było niezwykłym przeży-
ciem – dla nas nie tylko sportowym, 
ale także ambicjonalnym. Miasto po-
kazało, że potrafi wspaniale ugościć 
tysiące kibiców. Jako mieszkaniec tego 
miasta jestem z niego dumny na równi 
z innymi warszawiakami.

– MÓWi ArTUr ZAJąc, 
prZeWODNicZący 
ZespOŁU ZADANiOWe-
GO ZTM Ds. OrGANiZA-
cJi prZeWOZÓW W 
cZAsie eUrO

– MÓWi piOTr iZDeBsKi,  prZeWODNicZący ZespO-
ŁU ZADANiOWeGO Ds. KOOrDyNAcJi prZyGOTO-
WAń ZTM DO TUrNieJU

W czasie turnieju w mediach, również 
tych, które na co dzień są nam mniej 
życzliwe, o warszawskim transporcie 
zbiorowym można było słyszeć i czytać 
w samych superlatywach. Najlepszy to 
znak, że UDAŁO się!

Na pewno można byłoby „wygrze-
bać” jakiś przypadek typu: „zakład X 
nie podstawił wszystkich wozów na 
czas i trzeba było interweniować”, ale 
generalnie pokazaliśmy, że jesteśmy 
w stanie obsługiwać nie tylko wielkie 
jednorazowe imprezy ale także pro-
wadzić akcje rozciągnięte w czasie. 
Miesiąc stałej mobilizacji, zwłaszcza w 
dni meczowe wymagał od ZTM i prze-
woźników dużego wysiłku. Na przykład 
konieczne były zmiany w trybie pracy 
Tramwajów Warszawskich, które w 

„normalnym czasie” nie obsługują li-
nii w nocy.

Dla mnie ciekawym doświadcze-
niem była obserwacja prowadząca do 
wniosku, że jest możliwe (oczywiście 
z wyjątkiem sytuacji ekstremalnych) 
prowadzenie ruchu tramwajowego 
równolegle do ruchu pieszego (dojście 
do stadionu mostem poniatowskiego z 
utrzymaniem ruchu tramwajów). roz-
wiązanie stosowane w różnych mia-
stach świata, u nas jeszcze na etapie 
opracowywania  koncepcji obsługi 
eUrO pojawiały się głosy, że jest to 
niemożliwe.

O co jesteśmy bogatsi po eUrO? Od-
powiedź, że o doświadczenia w organi-
zacji obsługi takich imprez byłoby try-
wializmem. Ja osobiście, nie chciałbym, 
by zabrzmiało to zbyt pompatycznie, 
jestem pełen dumy i już teraz całko-
wicie przekonany, że rację miał ktoś, 
kto w roku 2004 irytował się na stwier-
dzenie, że oto polska – po wstąpieniu 
do Unii – „wraca do europy”. polacy 
są zdolnymi organizatorami i, śmiem 
twierdzić, lepszymi od wielu nacji ze 
„starej europy”. Jesteśmy historycznie 
nauczeni podejmowania wyzwań i ela-
stycznego reagowania na ewentualne 
niespodziewane trudności.

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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„22.38 - i po meczu. Komunikacja w 
pełnej gotowości. Uruchamiane są li-
nie…” tak zaczynał się jeden z wielu 
meldunków z centrali ruchu, jakie zło-
żyłem dziennikarzom w czasie eUrO 
2012. Odpowiadałem za przekazywa-
nie mediom na bieżąco informacji o 
tym, co się dzieje z komunikacją miej-
ską w czasie kolejnych dni meczowych, 
a także w czasie imprezy otwierającej i 
zamykającej strefę Kibica. 

Biurko w swoim pokoju musiałem 
zamienić na miejsce przy stole konfe-
rencyjnym w centrali ruchu ZTM. Tam 
z radiostacją niemal przy uchu wyła-
pywałem wszystkie sygnały o tym, co 
się działo „na mieście”, relacjonując 
to potem dziennikarzom, godzina po 
godzinie, a czasem nawet minuta po 
minucie, gdyż sytuacja zmieniała się, 
jak w kalejdoskopie. Wszystkie mel-
dunki publikowałem też na bieżąco 
na naszym profilu na facebooku oraz 
na stronie internetowej, gdzie składa-
ły się one w obszerne relacje. Żeby 
niczego nie pominąć, nie przeoczyć 
czasem „bałem się” wstać od kompu-
tera przez kilka godzin pod rząd. Na 
szczęście zawsze można było liczyć na 
miłe koleżanki, które poratowały a to 
świeżo zrobioną kanapką, a to kawą w 
„piłkarskim” (a jakże J) kubku. 

informacja  
NA NAJWyŻsZycH OBrOTAcH
– MÓWi iGOr KrAJNOW, 
sZeF eKipy prAsO-
WeJ pODcZAs eUrO

Taka strategia informacyjna spraw-
dziła się. przekazywane przeze mnie 
informacje były na bieżąco wykorzy-
stywane przez internetowe serwisy, 
takie jak gazeta.pl i tvnwarszawa.pl. 
Na zakończenie eUrO jeden z dzien-
nikarzy telewizyjnych przysłał mi ma-
ila: Dobrze, że już koniec! Nasze skrzynki 
pocztowe w końcu „odsapną.

Do moich obowiązków należał rów-
nież udział w niemal codziennych 
konferencjach prasowych organizo-
wanych przez centrum prasowe, któ-
re funkcjonowało w pałacu Kultury i 
Nauki. Na konferencjach pojawiali się 
dziennikarze z całej europy, a także z 
innych kontynentów. Nieraz idąc na 
konferencję byłem przygotowany do 
tego, by odpowiadać na lawinę pytań 
dotyczących komunikacji. Niestety, ku 
mojemu rozczarowaniu, dziennikarze 
o komunikację pytać nie chcieli. 

świadczy to zdecydowanie o tym, 
że i komunikacja, i informacja o niej 
działały bez zarzutu. potwierdził to 
nawet reporter jednego z tabloidów, 
zagadnięty przeze mnie po jednej z 
konferencji: Wprawdzie nie mogę tego 
napisać w gazecie – wie Pan, jak to u nas 
jest – ale powiem Panu, że komunikacja 
działa doskonale.

Igor Krajnow

www.ztm.waw.pl
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widzisz? powiadom
ZArZąD TrANspOrTU 
MieJsKieGO WyDAŁ W 
2011 rOKU pONAD 2 
MLN ZŁ NA UsUWANie 
sKUTKÓW WANDALi-
ZMU W KOMUNiKAcJi 
MieJsKieJ. TO KWOTA, 
KTÓrA MOGŁABy Być 
prZeZNAcZONA Np. NA 
ZAKUp AUTOBUsÓW, 
reMONT TOrÓW TrAM-
WAJOWycH LUB MON-
TAŻ NOWycH prZy-
sTANKÓW. pOMOcNy 
MOŻe Być KAŻDy pAsA-
Żer, KTÓry WiDZąc 
AKTy cHULiGAńsTWA 
pOiNFOrMUJe O TyM 
pOLicJę cZy sTrAŻ 
MieJsKą. 
5 LipcA rOZpOcZyNA 
się KAMpANiA „pOWiA-
DOM, Nie TOLerUJ”, 
KTÓrA W KiLKU ODsŁO-
NAcH BęDZie prZypO-
MiNAć pAsAŻerOM O 
TAKieJ MOŻLiWOści.

23
co roku chuligani dewastują pojazdy 
komunikacji miejskiej – wybijają okna, 
kradną lub uszkadzają kasowniki, nisz-
czą fotele i inne elementy wyposaże-
nia, pokrywają szyby oraz ściany tram-
wajów i autobusów trudno usuwalny-
mi nalepkami i graffiti. Nie oszczędzają 
też wiat przystankowych – słupków, 
rozkładów jazdy, szyb i ławeczek.

Zarząd Transportu Miejskiego i 
przewoźnicy, m.in. Miejskie Zakłady 
Autobusowe, Tramwaje Warszawskie, 
Metro Warszawskie oraz szybka Kolej 
Miejska wydają kilka milionów złotych 
rocznie na pokrycie szkód powsta-
łych w wyniku działalności wandali. 
poważne straty z tego tytułu ponosi 
także przewoźnik kolejowy – Koleje 
Mazowieckie.

Głównym celem kampanii „powia-
dom, nie toleruj” jest uwrażliwienie 
mieszkańców na wszystkie przypadki 
wandalizmu oraz skłonienie do szyb-
kiego informowania służb o wszelkich 
zaobserwowanych wykroczeniach i 
przestępstwach. Zachęcamy pasaże-
rów, by gdy zauważą, że są wybijane 
okna w pojazdach, niszczone kasow-
niki, dewastowane fotele, malowane 

graffiti na szybach, rozbijane wiaty 
przystankowe – słupki, rozkłady jaz-
dy, szyby i ławeczki zadzwonili pod 
numer 112 lub 986. Można też wysłać 
sms pod numer 723 986 112 podając 
numer taborowy pojazdu, nr linii lub 
lokalizację przystanku. Warto zapisać 
te numery w telefonie komórkowym. 

W ramach kampanii na 60 najwięk-
szych przystankach autobusowych 
oraz w oddziałach straży Miejskiej m. 
st. Warszawy i Komendy stołecznej 
policji będą eksponowane plakaty. 
Dodatkowo, od 5 lipca br. będą emi-
towane spoty na ekranach LcD w środ-
kach komunikacji miejskiej (autobusy, 
monitory w wagonach Metra Warszaw-
skiego). Jesienią plakaty pojawią się w 
prawie 1200 pojazdach komunikacji 
miejskiej. 

Akcja rozpoczyna się 5 lipca i po-
trwa do 30 października. 

Organizatorem czwartej edycji kam-
panii jest Zarząd Transportu Miejskie-
go. partnerami są: straż Miejska m.st. 
Warszawy, Komenda stołeczna policji, 
AMs/cityinfo, TVp Warszawa i portal 
naszemiasto.pl.

www.facebook.com/ztm.warszawa
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głos ztm-u, czyli…
…pANi sTeNiA MeLON. OD UTWOrZeNiA ZTM-U, ciąGLe 
UśMiecHNięTA i ciąGLe NA TyM sAMyM sTANOWisKU.

jak pani znalazła się w ztm-ie ? co 
panią zachęciło do podjęcia tej pracy?
Z pracą na rzecz komunikacji jestem 
związana od 30 lat, najpierw z Miejski-
mi Zakładami Autobusowymi, potem z 
Zarządem Transportu Miejskiego. Był 
nawet taki moment, że w siedzibie przy 
ulicy senatorskiej pracowałam jedno-
cześnie dla trzech firm. Kiedy Miejskie 
Zakłady Autobusowe opuściły „błękitny 
pałac” zaproponowano mi kontynuowa-
nie pracy w ZTM-ie. i tak zostałam.

czyli od początku była pani osobą  
do kontaktu ztm-u z ludźmi.
Tak, od początku aż do dzisiaj. 

lubi pani kontakt z ludźmi?
Lubię. staram się pomóc każdemu, kto 
zadzwoni. Dbam o wizerunek firmy 
najlepiej, jak można i jak potrafię. pa-
sażerowie przeważnie dzwonią z pre-
tensjami i zdarza się, że odzywają się 
bardzo niegrzecznie. po tylu latach je-
stem opanowana w takich sytuacjach i 
odpowiadam grzecznie, aby nikogo nie 
urazić, a raczej załagodzić sytuację. Z 
drugiej strony zdarzają się i tacy, którzy 

są bardzo mili. są i tacy, którzy dzwo-
nią specjalnie nawet z życzeniami 
świątecznymi. Kiedyś pewien pasażer 
nawet prawił mi komplementy mówiąc, 
że ZTM powinien być szczęśliwy, iż ma 
taką telefonistkę.

czyli możemy powiedzieć,  
że jest pani głosem ztm-u?
Jestem! i bardzo się z tego cieszę. Nawet 
są osoby, które mi mówią, że to ja jestem 
tym pozytywnym głosem w ZTM-ie.

proszę powiedzieć, o co, poza prośbą 
o połączenie z różnymi działami, 
ludźmi, pytają najczęściej? mamy 
przecież infolinię, udzielającą infor-
macji przez całą dobę.
Najczęściej podaję numery telefonów 
do przewoźników, MZA i TW. Zdarzają 
się pytania o trasy, o sposób wyrobie-
nia kart miejskich.

jak z pani perspektywy,  
tych 30 lat, zmienił się ztm?
Myślę, że teraz jesteśmy bliżej ludzi, 
a informacje są bardziej dostępne. Na 
przykład, poza ulotkami, plakatami - 
informacje o zmianach tras są natych-
miast rozwieszane w autobusach lub 
w tramwajach. pasażerowie, z którymi 
czasem rozmawiam, są bardzo zadowo-
leni z uruchamiania w razie potrzeby 
linii zastępczych. Fajne jest też to, że 
jak ludzie dzwonią to ja łączę ich bez-
pośrednio z odpowiednimi ludźmi.

rozumiem, że jeździ pani 
komunikacją? 
Tak jeżdżę. 

a co panią denerwuje  
w komunikacji?
Denerwuje mnie kradzież biletów. Zda-
rzyło mi się nawet zwrócić uwagę pew-
nemu człowiekowi, który skasował bilet 
dopiero po przejechaniu połowy trasy. 
Uważam, że to niedopuszczalne, bo w 
ten sposób jesteśmy okradani wszyscy. 
Nie powinniśmy się na to godzić.

jak według pani miałaby  
wyglądać firma marzeń?

Wydaje mi się, że ZTM ma do niej już 
niedaleko. Nasza firma rozwija się pręż-
nie, jest coraz nowocześniejsza. Widzę 
w tej pracy dużo pozytywów i mam 
dużą satysfakcję, że i ja mam w tym 
malutki udział.
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trolejbusem na plażę
W NAsZyM NOWyM cy-
KLU BęDZieMy rAZ NA 
JAKiś cZAs pUBLiKOWAć 
ArTyKUŁy OpisUJące 
KOMUNiKAcJę MieJsKą  
W rÓŻNycH ZAKąTKAcH 
śWiATA. DZiś ZAprAsZA-
My NA WyciecZKę NA 
pÓŁWysep KryMsKi i NA 
cieKAWą prZeJAŻDŻKę 
TAMTeJsZą LiNią 
TrOLeJBUsOWą. 
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przez wiele dziesięcioleci półwysep 
Krymski pełnił funkcję kombinatu wy-
poczynkowego dla całego Zsrr. Ten 
niewielki fragment wybrzeża Morza 
czarnego, leżący obecnie w granicach 
Ukrainy wyróżnia się subtropikalnym 
klimatem, ciepłym morzem, pięknymi 
krajobrazami oraz licznymi atrakcjami 
turystycznymi. Zapewnienie dostępu 
rzeszom kuracjuszy do tych atrakcji 
przez wiele dekad spędzało sen z po-
wiek inżynierom transportu. Jedyna li-
nia kolejowa łącząca półwysep z resztą 
imperium nie była w stanie pokonać 
łańcucha Gór Krymskich broniących 
dostępu do najznamienitszych kuror-
tów tzw. południowego Brzegu. 

pierWsZa W europie
Decyzją rady Ministrów Ukraińskiej 
ssr w 1958 roku rozpoczęto budowę 
pierwszej w europie górskiej trasy tro-
lejbusowej, łaczącej dworzec kolejo-
wy w symferopolu z nadmorską Jałtą. 
pierwszy, liczący 52 kilometry odcinek 
z symferopola do Ałuszty, wybudo-
wano w rekordowo krótkim czasie 11 
miesięcy. powstały dwie zajezdnie, 16 
podstacji trakcyjnych, ustawiono po-
nad 3 tysiące słupów i rozwieszono 
200 km przewodu jezdnego. Uroczy-
ste otwarcie miało miejsce 6 listopada 
1959 roku. Za kierownicą pierwszego 
krymskiego trolejbusu zasiadł dy-
rektor przedsiębiorstwa, Aleksandr 
Nikołajewicz Wasilenko. pierwszymi 

pasażerami byli przodownicy pracy 
zasłużeni przy budowie linii. W tym 
samym czasie od strony Ałuszty ruszył 
drugi trolejbus. pojazdy spotkały się na 
przełęczy Angarskiej (752 m n.p.m.), co 
miało symbolizować pokonanie głów-
nej przeszkody broniącej dostępu do 
wybrzeża. Kolejny 33-kilometrowy 
odcinek, biegnący wzdłuż wybrzeża 
do samej Jałty, uruchomiono 25 lipca 
1961 roku a pięć lat później oddano 
trasę do symferopolskiego lotniska 
umożliwiając bezpośrednie połącze-
nie z samolotu na plażę.

Na trasę krymskiego trolejbusu 
niemal od pierwszych dni wysyłano 
najnowocześniejsze wówczas cze-
chosłowackie trolejbusy typu skoda 
9Tr. coroczne dostawy tych pojazdów 
do wówczas prestiżowego przedsię-
biorstwa sprawiły, że stały się one na 
długo symbolem tej unikalnej trasy. 
problemy ekonomiczne niepodległej 
Ukrainy sprawiły, że ich eksploatacja 
wydłużyła się na tyle, że do dziś na 
trasie można spotkać pojazdy, które w 
innych miastach pełnią rolę pieczoło-
wicie odremontowanych zabytków.

co dWie minuty
W czasach świetności, w latach 70. i 80. 
ubiegłego stulecia, trolejbusy między 
symferopolem a wybrzeżem kursowa-
ły nawet co 2 minuty. Bilety można było 
kupić w przedsprzedaży w kasach ko-
lejowych, wraz z biletami na pociąg do 

czechosłowackie tro-
jelbusy typu skoda 9tr 
stały się na długo symbo-
lem tej unikalnej trasy.
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symferopola. Obecnie każda z dwóch 
linii kursuje co 15-25 minut i z roku na 
rok przewozi coraz mniej podróżnych. 
czasy gdy krymski trolejbus był jedy-
nym środkiem dostępu na wybrzeże 
bezpowrotnie minęły. Dzisiaj podsta-
wą transportu są prywatne mikrobusy. 
co prawda cena za przejazd jest w nich 
dwukrotnie wyższa, a komfort jazdy 
daleki od akceptowalnego, ale trasę na 
wybrzeże pokonują o połowę krócej i 
docierają do wielu nadmorskich miej-
scowości omijanych przez trolejbus. 
Dlatego też ta forma transportu zjed-
nuje sobie obecnie znakomitą więk-
szość podróżnych, traktujących trolej-
bus bardziej jako relikt przeszłości, niż 
poważny środek transportu. Krymski 
trolejbus pozostał więc środkiem trans-
portu przede wszystkim dla miejscowej 
ludności, zwłaszcza jej dużej części 
szczycącej się uprawnieniami do bez-
płatnych przejazdów oraz dla turystów 
niskobudżetowych, jak również dla mi-
łośników trolejbusów z całego świata.

czas więc wyruszyć w niezwy-
kłą podróż na krymską riwierę. całą 
86-kilometrową trasę trolejbus linii 
52 pokonuje planowo w 2,5 godziny. 
początek trasy znajduje się na dworcu 
trolejbusowym, zlokalizowanym obok 
stacji kolejowej w symferopolu. sym-
feropolski dworzec w sezonie letnim 
jest bijącym sercem Krymu. przez cały 
dzień przewijają się przez niego tysią-
ce podróżnych. Dworzec obsługuje kil-
kadziesiąt pociągów łączących Krym z 
większością miast byłego Zsrr, nawet 
z Murmańskiem, Ałma-Atą, czy oddalo-
nym o 6 tysięcy kilometrów irkuckiem. 
Każdy z pociągów składa się z ok. 20 
wagonów i przywozi na wypoczynek 
około tysiąca pasażerów. Takich po-
ciągów w ciągu godziny potrafi przy-
jechać nawet sześć.

Aby wsiąść do trolejbusu należy 
uprzednio zakupić bilet w kasie (bilet 
do samej Jałty kosztuje równowartość 
6 zł). Osobne okienko sprzedaje bilety 
na linię 51 do Ałuszty, a osobne na 52 
do Jałty. Możliwa jest także przedsprze-
daż biletów na określony kurs, a nawet 
– w osobnym okienku – zakup biletów 
z kilkudniowym wyprzedzeniem. przy 
wsiadaniu do trolejbusu bilety spraw-
dza pracownik dworca. Gdy nie ma kom-
pletu pasażerów na dany kurs można 
również tuż przed odjazdem kupić bi-
let u kierowcy. Niestety, czasem zdarza 
się, że „zaradni” kierowcy po pobraniu 
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należności nie wydają biletów. 
Jedną z pierwszych ciekawostek 

trasy jest zastosowanie na odcinku 
miejskim w symferopolu dodatkowej 
pary przewodów trakcyjnych dla tro-
lejbusów podmiejskich pozwalających 
omijać zatrzymujące się na każdym 
przystanku trolejbusy linii miejskich.

Jazda trolejbusem przez symferopol 
może przybysza z Zachodu przyprawić 
o siwe włosy. Wschodni styl jazdy, któ-
rego podstawową zasadą jest jazda do 
przodu za wszelką cenę, jest stosowany 
przez wszystkich użytkowników drogi 
z wyjątkiem trolejbusów. W tutejszej 
niepisanej hierarchii drogowej pojazdy 
transportu publicznego zajmują ostat-
nie miejsce (nie licząc pieszych, którzy 
i tak beztrosko pokonują ruchliwe ar-
terie w zupełnie dowolnym miejscu). 
choć ukraiński kodeks drogowy nie róż-
ni się specjalnie od polskiego, uczest-
nicy ruchu uważają za swój niepisany 

obowiązek wyprzedzenie trolejbusu 
niezależnie od tego czy jest to akurat 
dozwolone albo możliwe fizycznie. 
ponadto absolutnie „zabronione” jest 
wypuszczanie trolejbusu z przystanku 
czy z ulicy podporządkowanej.

W symferopolu trolejbus zatrzymu-
je się jeszcze na placu Kujbyszewa i 
przy dworcu autobusowym. Następnie 
opuszcza miasto i przez wsie Marino, 
Łozowoje, pionierskoje i Zariecznoje 
dociera do wsi pierewalnoje, skąd za-
czyna mozolny podjazd na przełęcz 
Angarską (752 m.) stanowiącą najwyż-
szy punkt na trasie. po prawej stronie 
mijamy potężny masyw czatyrdahu 
(1527 m.), opisywanego w „sonetach 
krymskich” Mickiewicza, drugiego 
co do wysokości szczytu Krymu. Na 
przełęczy zaczyna się stromy zjazd 
na krymską riwierę. Na drodze obo-
wiązują kierowców ścisłe reguły bez-
pieczeństwa, m.in. nakaz zjeżdżania 
na niższym biegu. Na każdym ostrym 
zakręcie wybudowano poprowadzone 
w górę tzw. drogi ucieczkowe pozwa-
lające wytracić prędkość w przypadku 
awarii hamulców.

Zjeżdżając ponad 600 metrów w dół 
trolejbus mija wieś Kutuzowka i wjeż-
dża na główne skrzyżowanie Ałusz-
ty. W tym miejscu linia 51 „odbija” w 
kierunku morza do odległego o 1 km 
dworca trolejbusowego, a 52 kontynu-
uje jazdę szosą biegnącą zboczem Gór 
Krymskich w kierunku Jałty. Droga ta 
wiedzie nieco powyżej nadmorskich 
kurortów (partenit, Gurzuf), przez co 
trolejbusy nie stanowią dla nich zna-
czącego środka transportu. po drodze 
mija wchodzącą w morze górę Ajudah, 
symbol Krymu. Za Gurzufem w prawo 
odchodzi droga do słynnego w czasach 
Zsrr ośrodka pionierskiego Artek. W 
pobliżu słynnego ogrodu botaniczne-
go w Nikicie bieg rozpoczyna jałtańska 
linia 2, a parę kilometrów dalej w sły-
nącej z pięknego pałacu Massandrze 
- linia 3. Obie linie wspólnie z pod-
miejską 52 docierają do dworca trolej-
busowego w Jałcie, najsłynniejszego 
krymskiego kurortu, stanowiącego ba-
zę wypadową do licznych okolicznych 
atrakcji, jak pałace w Liwadii i Ałupce, 
podziemne miasto czufut-Kale czy za-
wieszony na nadmorskiej skale zamek 
Jaskółcze Gniazdo. Teraz już pozostaje 
nam tylko cieszyć się z uroków tropi-
kalnego lata, pięknych plaż i ciepłego 
morza, z którego aż żal wychodzić.

w tutejszej niepisanej 
hierarchii drogowej 
pojazdy transportu 
publicznego zajmu-
ją ostatnie miejsce.
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