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DRoDZy CZyTelNiCy
Mamy wreszcie w stolicy system bezobsługowych wypo-
życzalni rowerów. 

W centrum Warszawy, na Ursynowie i na Bielanach poja-
wiło się 55 stacji, w których można wypożyczyć 1000 rowe-
rów. W ciągu pierwszych godzin po uruchomieniu okazało 
się, że Veturilo było „strzałem w dziesiątkę”. Tak więc Vetu-
rilo to nasz „temat numeru”.

pierwszym miastem w europie, które uruchomiło podob-
ny system był paryż. i tam jest najwięcej „publicznych” ro-
werów – 20 tysięcy. W Warszawie będzie ich w przyszłym 
roku ponad 2100, ale „dwukrotnie więcej niż w Wiedniu, 
który jest miastem o porównywalnej wielkości i niemal 20 
razy więcej niż w rydze” – mówiła podczas inauguracji pre-
zydent Warszawy. 

Zapowiedziała, że wkrótce przybędzie ścieżek rowero-
wych, obecnie jest ich w stolicy 312 km. 

cieszymy się, że wyprzedziliśmy Budapeszt i dołączyliśmy 
do Wrocławia i poznania. Jesteśmy dumni, że to największy 
system uruchomiony w polsce. i zgadzamy się z Łukaszem 
puchalskim, odpowiedzialnym w ZTM-ie za uruchomienie 
systemu, że „rowerowa Warszawa to lepsza Warszawa”.

Zatem po lekturze iZTM zapraszamy na przejażdżkę 
Veturilo!
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budowa metra na Pradze, w okolicach 
pl. wileńskiego wkroczyła w kolejną 
fazę. Z tego powodu konieczne było 
zamknięcie fragmentu głównej pra-
skiej arterii, al. solidarności. od 22 
lipca część linii autobusowych kursu-
je trasami objazdowymi, a trasy po-
zostałych zostały skrócone. Podróż  
z Marek, Radzymina lub Targówka 
wiąże się z dodatkową przesiadką.

Zarząd Transportu Miejskiego, żeby 
uniknąć komunikacyjnego paraliżu na 
objazdach (ze względu na ograniczoną 
przepustowość praskich skrzyżowań  
– ul. Jagiellońskiej i ul. ratuszowej, al. 
solidarności i ul. Jagiellońskiej) zde-
cydował się na dość radykalne rozwią-
zania - autobusy kursujące ciągiem ul. 
radzymińskiej (m.in. linie 120, 160, 
169, 512, 718, 738, 805) zaczynają  
i kończą trasy po wschodniej stronie 
placu budowy, a autobusy kursujące 
mostem śląsko-Dąbrowskim - po za-
chodniej (linia 190). Żeby pojechać 
dalej, trzeba się przesiąść pomiędzy 
tymi liniami, przechodząc przez przej-
ście dla pieszych, znajdujące się na 
terenie budowy stacji metra. pomimo 
przesiadki taki sposób podróżowania 
jest najmniej czasochłonny, gdyż nie 
wymaga korzystania z długiego objaz-
du placu budowy.

ZTM utrzymał bezpośrednie połą-
czenia z Targówka i ciągu ul. radzy-

801 044 484 – Nowy NuMeR iNfoliNii ZTM

Do CeNTRuM NajsZybCiej Z PRZesiaDką

od 16 lipca 2012 roku szczegółowe informacje na te-
mat rozkładów jazdy, tras i połączeń komunikacyjnych, 
zmian w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej, 
cen biletów oraz obowiązujących ulg można uzyskać pod 
nowym numerem infolinii Zarządu Transportu Miejskiego 
– 801 044 484. 

Nowy numer infolinii ZTM obowiązuje od 16 lipca br. Moż-
na się z nim połączyć zarówno z telefonu stacjonarnego, 
jak i komórkowego. koszt połączenia jest zgodny z taryfą 

operatora. Dotychczasowy numer infolinii – 22 194 84 bę-
dzie obowiązywał (jednocześnie z nowym) do końca 2012 
roku. oznacza to, że osoby dzwoniące zarówno pod numer 
801 044 484, jak i pod 22 194 84, uzyskają połączenie  
z portalem głosowym lub konsultantem ZTM.

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował kampanię in-
formacyjną o wprowadzeniu nowego numeru infolinii. Do 
końca lipca, w pojazdach komunikacji miejskiej,  na moni-
torach lcD były emitowane spoty informujące o zmianie 
numeru oraz zachęcające do korzystania z nowego numeru. 
plakaty – prezentujące nowy numer 801 044 484 – pojawiły 
się w sierpniu w autobusach, tramwajach, pociągach skM 
i gablotach, umieszczonych przed wejściami na stacje me-
tra. Z myślą o osobach dzwoniących po 16 lipca pod stary 
numer infolinii przygotowano komunikat głosowy o zmia-
nie numeru. W grudniu, kilkanaście dni przed wyłączeniem 
starego numeru, na antenie telewizji TVp Warszawa zostaną 
wyemitowane spoty informacyjne.

mińskiej z pl. Bankowym (linia Z60), 
jednak podróż długą trasą objazdową, 
omijającą plac budowy, według prze-
widywań trwa znacznie dłużej niż po-
dróż krótszą trasą - z przesiadką przy 
budowanej stacji metra.

W przewozie pasażerów z rejonu pl. 
Wileńskiego najważniejsza jest komu-
nikacja szynowa. Tramwaje linii 23 i 26 
kursują ze zwiększoną częstotliwością 
po swoich stałych trasach.

Aby dodatkowo ograniczyć utrud-
nienia w ruchu, niektóre linie (np. 302, 
527) zostały skierowane na trasy ob-
jazdowe z pominięciem rejonu Dworca 
Wileńskiego. Dlatego np. mieszkańcy 
zielonej Białołęki mogą się przesiąść 
do metra na stacji Dworzec Gdański.

sZCZeGółowe ZMiaNy 
koMuNikaCyjNe

TRaMwaje

23 TRasa beZ ZMiaN  • 
zwiększenie częstotliwości  
w szczycie porannym i popołu-
dniowym do 5 minut

26 TRasa beZ ZMiaN•  
zwiększenie częstotliwości  
w szczycie porannym i popołu-
dniowym do 5 minut
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auTobusy 

120 ZMiaNa TRasy •  
olesiN – ... – Jórskiego  
– radzymińska – al. solidarności  
– szwedzka – starzyńskiego - ron-
do starzyńskiego – jagiellońska – 
Marcinkowskiego (powrót: kłopo-
towskiego) – Targowa – kijowska 
– Dw. wsChoDNi /kijowska/
częstotliwość bez zmian

Trasa objazdowa została dostosowana 
do zmienionej organizacji ruchu przy 
Dw. Wileńskim, linia zapewnia bezpo-
średnie połączenie wschodniej Bia-
łołęki i ciągu ul. radzymińskiej z Dw. 
Wschodnim.

125 ZMiaNa TRasy•   
MiĘDZYlesie – ... – Targowa – 
kłopotowskiego (powrót: okrzei) 
– Jagiellońska –  al. solidarności 
– most śląsko-Dąbrowski – al. 
solidarności – MeTRo RaTusZ 
aRseNał
częstotliwość  bez zmian 

Trasa objazdowa uwzględnia postula-
ty pasażerów dotyczące skierowania 
linii 125 w rejon pl. Bankowego, dzięki 

temu rozwiązaniu na pętli pl. Hallera 
uzyskano „miejsce” dla linii 162.

135 ZMiaNa TRasy•   
Dw. wileŃski – al. solidarności  
– szwedzka – 11 listopada – Na-
mysłowska (powrót: Namysłow-
ska – starzyńskiego – szwedzka) 
– szymanowskiego – pl. hallera 
– jagiellońska – Marcinkowskiego 
(powrót: kłopotowskiego) – …  
– pkp olsZYNkA GrocHoWskA  
częstotliwość bez zmian

Trasa objazdowa została dostosowa-
na do zmienionej organizacji ruchu 
przy Dw. Wileńskim, linia zachowała 
dotychczasowe bezpośrednie połą-
czenie Nowej pragi z pragą płd.

160 ZMiaNa TRasy•   
TArGÓWek – ... radzymińska  
– al. solidarności – Dw. wileŃski
częstotliwość bez zmian

Trasa została skrócona od strony Tar-
gówka do Dw. Wileńskiego. Na odcin-
ku: Dw. Wileński – Metro ratusz Arse-
nał linia została zastąpiona przez linię 
Z12, a w bezpośredniej relacji: Targó-
wek – Dw. centralny przez linię Z60.

162 ZMiaNa TRasy•   
Pl. halleRa – jagiellońska – kło-
potowskiego (powrót: okrzei) – … 
– ec siekierki  
częstotliwość bez zmian

Trasa została skrócona od strony sie-
kierek do rejonu Dw. Wileńskiego (do 
pl. Hallera). Na odcinku: Dw. Wileński 
– Targówek linia została zastąpiona 
przez linię 160.

166 ZMiaNa TRasy•   
Dw. wsChoDNi /kijowska/ – ki-
jowska – Targowa – al. Zieleniecka 
– … – kABATY-sTp  
częstotliwość bez zmian

linia została wycofana z rejo-
nu budowy i skierowana do Dw. 
Wschodniego.

169 ZMiaNa TRasy•   
BrÓDNo-poDGroDZie – ... – rondo 
Żaba – 11 listopada – Ratuszowa – 
jagiellońska – okrzei (powrót: kło-
potowskiego) – … – DW. WscHoDNi 
/kiJoWskA  
częstotliwość bez zmian

linia została skierowana na trasę ob-
jazdową dostosowaną do zmienionej 
organizacji ruchu przy Dw. Wileńskim.

170 ZMiaNa TRasy•   
roNDo sTArZYŃsieGo – Jagiel-
lońska – pl. Hallera – Dąbrowszcza-
ków – Ratuszowa – jagiellońska 
– okrzei (powrót: kłopotowskiego) 
– … – elsNerÓW  
częstotliwość bez zmian 

linia została skierowana na trasę ob-
jazdową dostosowaną do zmienionej 
organizacji ruchu przy Dw. Wileńskim.

190 ZMiaNa TRasy•  
Dw. wileŃski – al. solidarności – 
… – os. GÓrcZeWskA 
częstotliwość: 5/10/10 

Trasa linii została skrócona do Dw. 
Wileńskiego. Na odcinku: Dw. Wileń-
ski – cH Marki linia została zastąpiona 
przez linię Z90.

302 ZMiaNa TRasy•   
BUkÓW – ... – rondo starzyńskiego 
– Jagiellońska – pl. Hallera – Pl. 
halleRa
częstotliwość bez zmian 

linia została wycofana z rejonu bu-
dowy i skierowana do pl. Hallera.

Akcja informacyjna dla pasażerów rozpoczęła się 16 lipca. Specjalne ogłoszenia 
znalazły się na przystankach oraz ogrodzeniach w okolicach planowanego za-
mknięcia. W środkach komunikacji miejskiej i Punktach Obsługi Pasażerów ZTM 
umieszczono ulotki informujące o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji. W 
urzędach dzielnic, POP-ach, autobusach, tramwajach, metrze, pociągach SKM i 
KM pojawiły specjalne plakaty. O planowanych objazdach można się było dowie-
dzieć ze spotów oraz z Internetu. Szczegółowych informacji udzielali informa-
torzy ZTM. Pełnili dyżury w dniach 18-21 lipca (od godz. 6.00 do godz. 10.00 na 
przystankach przy Dworcu Wileńskim, a  od godz. 15.00 do godz. 20.00 na przy-
stankach przy stacji Ratusz Arsenał i przy kinie Femina) oraz 22-26 lipca w godzi-
nach od 6.00 do 20.00 (na przystankach Dw. Wileński po stronie dworca kolejo-
wego, przy cerkwi oraz przy ul. Jagiellońskiej, na przystankach autobusowych i 
tramwajowych Ratusz Arsenał oraz na przystankach Szwedzka i  Inżynierska).
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338 ZMiaNa TRasy•   
ZAJeZDNiA UTrATA – ... – Ząb-
kowska – Targowa – kijowska – 
Dw. wsChoDNi /kijowska
częstotliwość bez zmian 

linia została wycofana z rejonu budowy 
i skierowana do Dw. Wschodniego.

509 TRasa beZ ZMiaN•   
częstotliwość bez zmian

512 ZMiaNa TRasy•   
ZAcisZe – ... radzymińska – al. 
solidarności – Dw.wileŃski
częstotliwość bez zmian

Trasa od strony Targówka została skró-
cona do Dw. Wileńskiego. Na odcinku: 
Dw. Wileński – metro ratusz Arsenał li-
nia została zastąpiona przez linię Z12,  
a do os. Górczewska - przez linię 190.

517 ZMiaNa TRasy•   
TArGÓWek – ... – Gorzykowska 
– Radzymińska – Naczelnikow-
ska – Radzymińska – Ząbkowska 
– Targowa – al. Zieleniecka – … – 
UrsUs-NieDŹWiADek  
częstotliwość bez zmian

linia została wycofana z rejonu budo-
wy i skierowana objazdem przez ul. 
Ząbkowską.

527 ZMiaNa TRasy•   
skArBkA Z GÓr – ... – Głębocka 
– św. wincentego – rondo Żaba 
– starzyńskiego – most Gdański – 
słomińskiego – droga wewnętrz-
na Ch arkadia – Ch aRkaDia
częstotliwość: 8/20/20

linia została wycofana z rejonu budo-
wy i skierowana do stacji metra Dwo-
rzec Gdański.

718 ZMiaNa TRasy•   
MArki /cZArNA sTrUGA/ – ...  

– radzymińska – al. solidarności – 
Dw. wileŃski
częstotliwość bez zmian

Trasa od strony Marek została skrócona 
do Dw. Wileńskiego. Na odcinku: Dw. 
Wileński – metro ratusz Arsenał linia 
została zastąpiona przez linię Z12.

738 ZMiaNa TRasy•   
rADZYMiN /os. VicToriA/ – ... 
– radzymińska – al. solidarności – 
Dw. wileŃski
częstotliwość bez zmian

Trasa od strony radzymina została skró-
cona do Dw. Wileńskiego. Na odcinku: 
Dw. Wileński – metro ratusz Arsenał li-
nia została zastąpiona przez linię Z12.

805 ZMiaNa TRasy•   
MArki /pUsTelNik/ – ... – radzy-
mińska – al. solidarności – Dw. 
wileŃski 
częstotliwość bez zmian 

Trasa od strony Marek została skrócona 
do Dw. Wileńskiego. Na odcinku: Dw. 
Wileński - metro ratusz Arsenał linia 
została zastąpiona przez linię Z12.

Z12 uRuChoMieNie liNii •  
Dw. wileŃski – al. solidarno-
ści – most śląsko-Dąbrowski – 
al. solidarności – MeTRo RaTusZ 
aRseNał 
częstotliwość: 2,5/10/10

linia zastępcza, która na głównym od-
cinku Trasy W-Z, zastąpiła linie wyco-
fane z tego odcinka i zapewnia dojazd 
do stacji metra.

Z60 uRuChoMieNie liNii •  
TaRGówek – Trocka – Pratulińska 
– handlowa – ossowskiego – bar-
kocińska – Myszkowska – Gorzy-
kowska – Radzymińska – al. soli-
darności – szwedzka – 11 listopa-

da – Namysłowska – szymanow-
skiego (powrót: szymanowskiego 
– Namysłowska – starzyńskiego 
– szwedzka) – pl. hallera – jagiel-
lońska – al. solidarności (powrót: 
al. solidarności – sierakowskiego 
– okrzei – jagiellońska) – most 
śląsko-Dąbrowski – al. solidarno-
ści – al. jana Pawła ii – Dw. CeN-
TRalNy (powrót: emilii Plater – 
pl. Grzybowski – Grzybowska  
– al. jana Pawła ii)  
częstotliwość: 20/20/20

linia zastępcza uruchomiona w celu 
utrzymania bezpośredniego połącze-
nia osiedla Targówek i ciągu ul. radzy-
mińskiej z zachodnim odcinkiem al. so-
lidarności i Dw. centralnym, kierowana 
długim objazdem placu budowy.

Z90 uRuChoMieNie liNii •  
Dw. wileŃski – al. solidarności 
– Radzymińska – Piłsudskiego 
– Ch MaRki  
częstotliwość: 5/10/10

linia zastępcza za linię 190 na odcin-
ku: cH Marki – Dw. Wileński.

NoCNe liNie auTobusowe 

N02 ZMiaNa TRasy•   
MeTro MŁociNY – ... – radzymiń-
ska – al. solidarności – szwedzka 
– stalowa –  inżynierska – Ratuszo-
wa – jagiellońska – okrzei (powrót: 
kłopotowskiego) – … – GocŁAW  
częstotliwość bez zmian 

linia została skierowana na trasę ob-
jazdową dostosowaną do zmienionej 
organizacji ruchu przy Dw. Wileńskim.
 

N03 TRasa beZ ZMiaN•   
częstotliwość bez zmian

bileT PRZeZ koMóRkę  
– Do MeTrA Z WeJściÓWką
Przypominamy pasażerom, którzy 
kupili bilety korzystając z telefonu 
komórkowego, że aby wejść do metra 
muszą mieć bezpłatne wejściówki.
 
Do strefy biletowej metra pasażerowie 
mogą się dostać otwierając bramki kar-

tonikową wejściówką 
wielokrotnego użytku (do 
pobrania bezpłatnie w 
punktach obsługi pasaże-
rów ZTM oraz u dyżurnych 
na stacji metra) lub zjeż-
dżając na peron windą.
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PilNujeMy, by kliMaTyZaCja 
DZiAŁAŁA BeZ ZArZUTU
Ponad połowa stołecznych autobu-
sów jest wyposażona w klimatyzację. 
Zarząd Transportu Miejskiego co-
dziennie sprawdza, czy klimatyzacja 
jest włączona i sprawna. sprawdzane 
są również zgłoszenia otrzymane od 
pasażerów. Tylko w lipcu przeprowa-
dzono ponad 3 tys. kontroli – stwier-
dzając 717 uchybień. Przewoźnicy 
zapłacili prawie 2 mln zł kar. 

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 prowadzo-
ne każdego dnia, ze szczególnym na-
sileniem, gdy temperatura powietrza 
przekracza 25 stopni celsjusza.

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. przypominamy, że 
chłodzone pojazdy można poznać po 
specjalnej naklejce na drzwiach („po-
jazd klimatyzowany”) oraz po charak-
terystycznych urządzeniach zamonto-
wanych na dachu.

„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.

trZystopnioWy system sankcji
od 6 lipca br. Zarząd Transportu Miej-
skiego zaostrzył kary nakładane na 
przewoźników za niewłączoną kli-
matyzację. przewoźnik otrzymuje 20 
proc. mniej środków za kurs realizowa-
ny pojazdem, w którym stwierdzono 
uchybienia. po raz pierwszy dopusz-
czono również odsyłanie autobusów  
z pętli do zajezdni. pojazd z niewłączo-
ną/niesprawną klimatyzacją będzie 
traktowany jako niesprawny tech-
nicznie i nie będzie mógł wyjechać  
z zajezdni. W takich przypadkach prze-
woźnik nie otrzyma żadnych środków 
finansowych za niezrealizowany kurs. 
Dodatkowo zostanie naliczona kara 
finansowa za uchybienie.

NaJgorzeJ było u aJeNtów
Najwięcej uchybień w stosunku do 
liczby przeprowadzonych kontroli 
stwierdzono u przewoźnika pks Gro-
dzisk Mazowiecki. W okresie 30 kwiet-
nia - 5 lipca (czyli przed zaostrzeniem 
sankcji wobec przewoźników) klimaty-
zacja nie działała w 67,88 proc. spraw-
dzanych pojazdów. Nieznacznie mniej 
uchybień wykryto (podczas kontroli  
w okresie 30 kwietnia – 5 lipca)  

www.ztm.waw.pl
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u dwóch pozostałych ajentów. W iTs 
Michalczewski stwierdzono 59,17 
proc. przypadków niedziałającej kli-
matyzacji, a w Mobilisie 53,31 proc. 

prawie 2 mlN zł kar
pięciu przewoźników obsługujących 
warszawską komunikację miejską  
w pierwszym półroczu 2012 roku za-
płaciło 1 829 962 zł kar z tytułu 10 
kategorii uchybień, w tym niesprawnej 
klimatyzacji. Trzech - Mobilis, iTs Mi-
chalczewski i pks Grodzisk Mazowiecki 
tylko w czerwcu zapłaciło 186 873 zł. 
Zarząd Transportu Miejskiego nalicza 
wszystkim przewoźnikom kary finan-
sowe na podstawie zawartych umów  
o świadczenie usług transportowych. 

przewoźNiCy Już włąCzaJą 
klimatyzaCJę
Wprowadzenie trzystopniowego sys-
temu sankcji wobec przewoźników za 
niewłączoną/niesprawną klimatyzację 
przyniosło natychmiastowe efekty, 
gdyż odnotowano znaczący spadek 
uchybień w tym zakresie. W czerw-
cu, w 45 proc. pojazdów, w których 
sprawdzono temperaturę powietrza 
stwierdzono uchybienia. przykładowo  
– w poniedziałek, 9 lipca (do godz. 
17.00) tylko 12 proc. pojazdów miało 
niewłączoną lub niesprawną klimaty-
zację. A 31 lipca podczas 20 kontroli 
stwierdzono tylko jedno uchybienie. 

Nie działa, NaJlepieJ  
złożyć skargę
sygnały o nieprawidłowym funkcjo-
nowaniu klimatyzacji w pojazdach ko-
munikacji miejskiej pasażerowie mogą 
zgłaszać ZTM pod numer infolinii 801 
044 484, za pośrednictwem strony 
internetowej ztm.waw.pl (zakładka 
kontakt) lub poprzez facebook.com/
ztm.warszawa. Dzięki informacjom od 
pasażerów szybciej można wyłapać 
pojazd z niesprawną klimatyzacją. od 
początku przeprowadzania kontroli 
sprawności klimatyzacji wpłynęło ok. 
1000 zgłoszeń.

Zgłoszenia zdarzeń, kiedy kierow-
ca odmówił włączenia systemu chło-
dzenia wnętrza pojazdu są przeka-
zywane właściwemu przewoźnikowi, 

który powinien wyjaśnić sytuację  
i w razie potwierdzenia się zarzutów 
– wyciągnąć konsekwencje wobec 
swojego pracownika. Jeśli informacja 
przekazywana jest ZTM z podaniem 
przez pasażera danych personalnych 
i adresowych, traktowana jest jako ofi-
cjalna skarga. W takim przypadku, po 
przesłaniu sprawy przewoźnikowi jest 
on zobowiązany nie tylko zweryfiko-
wać dane zdarzenie, ale także udzielić 
pisemnych wyjaśnień pasażerowi.

W klimatyzację wyposażonych jest po-
nad 900 spośród ok. 1850 autobusów, 
25 pociągów SKM i ponad 120 składów 
tramwajowych SWING. Wyposażenie 
kupowanych pojazdów w klimatyzację 
jest wymogiem stawianym przez ZTM 
przewoźnikom w każdym przetargu na 
obsługę komunikacyjną.

autobusy posiadaJąCe 
klimatyZacje:

1000-1015; solaris urbino 10; • 
(MZa)
1020-1039; solbus (10M); (MZa)• 
1100-1119; solaris urbino 12; • 
(MZa)
1400-1409; solaris urbino 12; • 
(MZa)
1500-1519; solaris urbino 12; • 
(MZa)
1520-1555; solaris urbino 12; • 
(MZa)
1800-1869; solaris urbino 12; • 
(MZa)
3382-3384; MaN NG313 lion’s • 
City; (MZa)
3400-3469; MaN lioN’s CiTy G; • 
(MZa)
8201-8240; solaris urbino 18; • 
(MZa)
8300-8399; solaris urbino 18; • 
(MZa)
8401-8440; solaris urbino 18; • 
(MZa)
8501-8579; solaris urbino 18; • 
(MZa)
8800-8899; solaris urbino 18; • 
(MZa)
a001-a031; solaris urbino 12; • 
(Mobilis)
a060-a082; solaris urbino 8.6; • 
(Mobilis)

a101-a153; solaris urbino 12; • 
(Mobilis)
a160-a192; jelcz libero; • 
(Mobilis)
a199; jelcz libero; (Mobilis)• 
a201-a255; MaN lion’s City G; (iTs • 
Michalczewski)
a360-a380; autosan solina; • 
(Mobilis)
a501-a609; scania CN270ub; (Pks • 
GRoDZisk)
a701 – a754; solaris urbino 18; • 
(Mobilis)

tramwaJe posiadaJąCe 
klimatyZacje:

3101-3115; Pesa 120N• 
3116-3226; swiNG 120Na• 

autobusy Niskopodłogowe bez 
klimatyZacji:

1301-1315; MaN NM223.3; (MZa)• 
3301-3381; MaN NG313; (MZa)• 
3901-3917; MaN NG313; (MZa)• 
4630-4634; jelcz M121M; (MZa)• 
4700-4799; jelcz M121M; (MZa)• 
4800-4899; jelcz M121M; (MZa)• 
4900-4953; jelcz M121i; (MZa)• 
6710-6778; Neoplan 4020; (MZa)• 
6810-6883; Neoplan 4020; (MZa)• 
6910-6977; Neoplan 4020td; • 
(MZa)
7760-7790; jelcz M181M; (MZa)• 
7860-7891; jelcz M181M; (MZa)• 
7900-7992; jelcz M181M; (MZa)• 
8001-8046; solaris urbino 15; • 
(MZa)
8100-8199; solaris urbino 18; • 
(MZa)
8606-8634; solaris urbino 15; • 
(MZa)
8701-8773; solaris urbino 15; • 
(MZa)
8901-8921; solaris urbino 15; • 
(MZa)
a301-a353; solaris urbino 10; • 
(Mobilis)
a401-a455; MaN Nl223; (iTs • 
MiChalCZewski)
a696-a699; berkhof ambassador; • 
(europa express City)

autobusy wysokopodłogowe 
Nie posiadaJą klimatyzaCJi.

www.facebook.com/ztm.warszawa
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PRawie 90 TysięCy osób  
skorZYsTAŁo Z WlT

lato w pełni, a turystów w warszawie 
coraz więcej. Do 31 lipca z warszaw-
skich linii Turystycznych skorzysta-
ło 86 953 osoby. Najwięcej (72 566 
osób) przeprawiało się promami  
a 2 469 chętnych popłynęło nad 
Zalew Zegrzyński. Rekordowe za-
interesowanie sprawiło, że biletów 
na rejsy „Zefira” do serocka już nie 
ma. warto jednak skorzystać z pozo-
stałych atrakcji – można przejechać 
się konnym omnibusem, przepłynąć 
tramwajem wodnym lub przeprawić 
promem na drugi brzeg wisły. ser-
decznie zapraszamy. 

koNNy oMNibus
Jak podróżowali nasi przodkowie? 
Warto  przejechać się konnym omni-

busem po starówce. przejażdżka trwa 
około godziny. Zabytkowy pojazd kur-
suje od wtorku do piątku – pięć razy 
dziennie, a w  weekendy – sześć razy 
dziennie.

przejażdżka to doskonała okazja, 
by zobaczyć zabytki starego Miasta, 
a przy okazji poznać, jak podróżo-
wali nasi przodkowie. konny omni-
bus (obsługiwany przez warszawską 
firmę „stangret”) jeździ na trasie pl. 
Zamkowy – podwale – Freta – rynek 
Nowego Miasta – Freta – świętojerska 
– pl. krasińskich – Miodowa - senator-
ska - Wierzbowa – Moliera – senator-
ska – pl. Zamkowy. Zatrzymuje się na 
przystankach: ul. podwale przy pl. 
Zamkowym, ul. Nowomiejska przy ul. 
Mostowej (Barbakan), ul. Freta (rynek 

Nowego Miasta), 
pl . krasińskich 
(przystanek au-
tobusowy 01) , 
u l .  k a pi t u l n a 
(przystanek au-
tobusowy 01) , 
pl. piłsudskiego 
(przystanek au-
tobusowy 02).

omnibus (za-
bierający 12 pa-
sażerów) kursu-
je od 6 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 soboty i niedziele – sześć 
razy dziennie (o godz. 11.00, 12.00, 
13.00, 16.00, 17.00 i 18.00). Bilety 
można nabyć u obsługi, przed rozpo-
częciem kursu.

TRaMwaj woDNy
Z pokładu tramwaju wodnego „Wars” 
można podziwiać niezwykłą pano-
ramę stolicy. statek wypływa z pod-
zamcza, zatrzymuje się na przystan-
kach przy moście poniatowskiego  
i na cyplu czerniakowskim, płynie do 
Grubej kaśki i wraca na podzamcze. 
statek pływa codziennie – trzy razy  
w dni powszednie i cztery razy dzien-
nie w weekendy i dni świąteczne.

Rejs NaD Zalew ZeGRZyŃski
statek „Zefir” wypływa o godz. 9 ra-
no z przystani podzamcze, pokonuje 
śluzę kanału Żerańskiego i w samo 
południe przybija do serocka. Tam pa-
sażerowie mają około dwóch godzin 
na zwiedzanie miasteczka lub wypo-
czynek. około godziny 18.00 „Zefir” 
przypływa  z powrotem do stolicy. 
„Zefir” pływa jedynie w weekendy 
(dodatkowy kurs 15 sierpnia). 

Biletów na kolejne rejsy „Zefira” już 
nie ma. Warto jednak – bezpośred-
nio przed rejsem – dowiedzieć się  
o zwroty. i oczywiście, zaplanować tę 
wycieczkę w przyszłym roku. 

PRoMy PRZeZ wisłę
Brzegi Wisły łączą cztery przeprawy 
promowe, dzięki którym w ciągu kilku 
minut  można się przedostać na drugą 
stronę Wisły. każdy z promów zabiera 
na pokład 12 osób i jest  wyposażo-
ny w 12 miejsc dla rowerów. promy 
łączące cypel czerniakowski i saską 
kępę, most poniatowskiego i stadion 
Narodowy oraz podzamcze i Zoo  
w soboty, niedziele i święta kursują 
30 razy dziennie, a w dni powszednie 
– 14 razy. prom z Nowodworów do Ło-
mianek wykonuje 24 rejsy w soboty, 
niedziele i święta oraz 7 rejsów w dni 
robocze.

www.ztm.waw.pl
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Docelowo na ulicach miasta bęDzie ustawionych 
127 stacji i bęDzie można wypożyczyć 2,1 tys. rowe-
rów. bęDzie ich Dwa razy więcej niż w wieDniu.

HANNA GRONKIeWIcZ-WAlTZ

z tych rowerów bęDą mogły korzystać osoby, które Dojeż-
Dżają Do pracy, ale także turyści. rower Daje więcej swoboDy 
w poruszaniu się, jest szybszy oD transportu miejskiego.

RySZARD SZuRKOWSKI
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system Veturilo jest zachętą do korzy-
stania z tego zdrowego i ekologiczne-
go środka transportu w codziennych 
podróżach do pracy i szkoły. Będzie 
wprowadzany w dwóch etapach.  
W pierwszym pojawiło się 55 wypo-
życzalni: 31 w centrum miasta, 13 na 
Ursynowie i 11 na Bielanach. Do 15 
sierpnia uruchomione zostaną również 
dwie wypożyczalnie w Wilanowie (na 
24 rowery). 

kolejne 70 stacji zostanie urucho-
mionych w marcu przyszłego roku. 
Dodatkowe stojaki pojawią się wte-
dy w centrum miasta oraz na pradze. 
Łącznie, od 2013 roku, na terenie War-
szawy będzie działało co najmniej 127 

PokRęć Z VeTuRilo

stacji rowerowych, w których dostęp-
ne będą 2124 rowery.

operatorem systemu - do listopada 
2016 roku - jest konsorcjum złożone 
z firm: Nextbike polska sp. z o.o., Ne-
xtbike GmbH i Mifa Mitteldeutsche 
Fahrradwerke AG. 

najpierW rejestracja
korzystanie z systemu Veturilo jest 
bardzo proste, podobnie jak jazda ro-
werem. każda ze stacji, składająca się z 
jednego lub kilku stojaków została wy-
posażona w panel z klawiaturą, czytni-
kiem i wyświetlaczem. Za jego pomocą 
można wypożyczyć i zwrócić rower oraz 
zarejestrować się w systemie. Wszyst-

oD 1 sierpNiA 2012 rokU W sTolicY MoŻNA JUŻ korZYsTAć Z VeTUrilo – 
sYsTeMU BeZoBsŁUGoWYcH WYpoŻYcZAlNi roWerÓW. NA UlicAcH W ceN-
TrUM WArsZAWY, NA UrsYNoWie i NA BielANAcH poJAWiŁo siĘ 55 sTAcJi, W 
kTÓrYcH DosTĘpNYcH JesT 1000 roWerÓW. UrUcHoMieNie okAZAŁo siĘ 
„sTrZAŁeM W DZiesiąTkĘ”. W sYsTeMie ZAreJesTroWAŁo siĘ JUŻ poNAD 13,5 
TYs. osÓB, A Do 6 sierpNiA roWerY BYŁY WYpoŻYcZANe poNAD 14 TYs. rAZY. 

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

kie instrukcje są dostępne w czterech 
wersjach językowych (polskiej, angiel-
skiej, niemieckiej i rosyjskiej).

Najpierw należy wejść na stronę 
systemu – www.veturilo.waw.pl , 
podać wszystkie wymagane dane  
– w tym numer telefonu i 6-cyfrowy 
piN, zaakceptować regulamin oraz 
wpłacić niewielką opłatę początkową 
(10 zł). po otrzymaniu potwierdzenia 
na wskazany adres e-mail – można już 
korzystać z systemu.

system rozpoznaje klienta po nume-
rze telefonu i kodzie piN. rower można 
również wypożyczyć za pomocą oso-
bistej Warszawskiej karty Miejskiej lub 
elektronicznej legitymacji studenckiej. 
Trzeba ją jednak zarejestrować w sys-
temie – przy pierwszym lub kolejnym 
wypożyczeniu, przykładając kartę do 
czytnika po podaniu numeru telefonu 
komórkowego oraz piN.

Jak wypożyCzyć i oddać rower
Żeby wypożyczyć rower należy na-
cisnąć przycisk „WYpoŻYcZ” i po-
stępować zgodnie z instrukcjami 
prezentowanymi na wyświetlaczu 
lub skorzystać z pomocy infolinii (22 
382 13 12). po wykonaniu wszystkich 
czynności rower zostanie automa-
tycznie zwolniony z elektrozamka. 
Dodatkowo, rower przypięty linką 
należy odblokować za pomocą otrzy-

manego 4-cyfrowego kodu do zamka 
szyfrowego.

podobnie postępujemy przy zwrocie 
roweru. Wstawiamy pojazd do stojaka, 
przyciskamy „ZWroT” i postępujemy 
zgodnie z poleceniami wyświetlanymi 
na ekranie. Jeśli w naszym stojaku nie 
ma już miejsca – przypinamy rower 
linką (za pomocą 4-cyfrowego kodu) 
do ucha dowolnego stojaka lub innego 
roweru i wciskamy przycisk zwrotu.

pierwszyCh 20 miNut gratis!
pierwsze 20 minut jazdy na rowerze 
jest bezpłatne. Za czas wypożyczenia 
od 21 minut do godziny zapłacimy 
złotówkę. Druga godzina kosztuje 3 zł, 
trzecia – 5 zł, a każda następna – 7 zł.

Jesteśmy kompatybilNi
system Veturilo jest kompatybilny  
z systemem Bemowo Bike uruchomio-
nym przez Urząd Dzielnicy Bemowo. 
Dzięki temu użytkownicy Veturilo mo-
gą także korzystać z 11 wypożyczalni 
działających na terenie dzielnicy (zlo-
kalizowanych m.in. przy ratuszu oraz 
na pętlach: stare Bemowo, Nowe Be-
mowo i przy ul. połczyńskiej). A użyt-
kownicy Bemowo Bike mogą korzystać 
z wypożyczalni Veturilo, bez koniecz-
ności dodatkowej rejestracji w tym 
systemie (wystarczy zaakceptowanie 
dodatkowego regulaminu). 

Od 1 sierpnia br. można zostać posiadaczem specjalnej Warszawskiej 
Karty Miejskiej, wydanej z okazji uruchomienia Veturilo. unikatowy wzór 
będzie dostępny przez cały sezon rowerowy - do końca listopada. Na 
spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej umieszczono logo syste-
mu wypożyczalni oraz sylwetkę rowerzysty znajdującą się na tle Zamku 
Królewskiego. WKM-ka jest dostępna we wszystkich Punktach Obsługi 
Pasażerów ZTM, można ją również zamówić za pośrednictwem Internetu, 
na stronie ZTM (w zakładce - https://personalizacja.ztm.waw.pl).

rower publiCzNy w 
europejskich metropoliach 
i innych miastach W polsce

paryż 20 000 rowerów

londyn 6 000 rowerów

Barcelona 6 000 rowerów

Wiedeń 1 200 rowerów

ryga 140 rowerów

Wrocław 300 rowerów

poznań 80 rowerów

Budapeszt – planowane uruchomie-
nie systemu w 2013 roku
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Autor zwycięskiej nazwy otrzymał  
nowoczesny miejski rower.

przetarg, w którym wyłoniono ope-
ratora Warszawskiego roweru pu-
blicznego został ogłoszony w marcu i 
rozstrzygnięty w kwietniu. 15 maja br.  
– w obecności prezydent Hanny Gron-
kiewicz-Waltz – dyrektor Zarządu Trans-
portu Miejskiego, leszek ruta, podpisał 
umowę z konsorcjum: Nextbike polska 
sp. z o.o., Nextbike GmbH i Mifa Mittel-
deutsche Fahrradwerke AG. 

konsorcjum będzie zarządzało sys-
temem do listopada 2016 roku – otrzy-
ma za tę usługę łącznie ok. 19 mln zł 
brutto. 

skąd się wzięło Veturilo?
konkurs na nazwę dla systemu, nazwa-
nego wstępnie Warszawskim rowerem 
publicznym przeprowadzono w dwóch 
etapach. W pierwszym internauci zgła-
szali swoje propozycje (zgłoszono ich 
prawie tysiąc), a jury wybierało naj-
bardziej interesujące spośród nich.  

kRóTko o hisToRii VeTuRilo
W kolejnym etapie można było głoso-
wać na jedną z sześciu propozycji. 

W głosowaniu wzięło udział kilka ty-
sięcy osób. Najwięcej, bo aż 32 proc. 
otrzymała nazwa Veturilo. Na drugim 
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.).

ZArZąD TrANsporTU 
MieJskieGo ZAJMUJe siĘ 
sToŁecZNYM sYsTeMeM 
WYpoŻYcZAlNi roWe-
rÓW oD NieDAWNA. W 
lUTYM 2012 rokU sTo-
ŁecZNi rADNi Wpro-
WADZili oDpoWieDNie 
ZMiANY W sTATUcie ZTM, 
ZApisAli śroDki NA TeN 
cel W WieloleTNiM 
plANie FiNANsoWYM i 
UsTAlili sTAWki opŁAT 
ZA korZYsTANie Z sYs-
TeMU poD WsTĘpNą 
NAZWą „WArsZAWski 
roWer pUBlicZNY”. 

www.ztm.waw.pl
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centrum
Al. Jerozolimskie - rejon rotundy• 
rondo de Gaulle’a• 
Marszałkowska / królewska• 
krakowskie przedmieście • 
/ Traugutta
pl. Bankowy - Błękitny Wieżowiec• 
Al. Jana pawła ii / Al. solidarności• 
Al. Jana pawła ii / Anielewicza• 
Al. Jana pawła ii / Grzybowska• 
pl. krasińskich• 
Topiel / Tamka• 
Metro Dw. Gdański• 
Andersa / Muranowska• 
rondo radosława• 
Al. Jana pawła ii / stawki• 
Dw. Warszawa powiśle / Al. 3 Maja• 

GDZie ZNajDę VeTuRilo? 

królewska / pl. Małachowskiego• 
Marszałkowska / Złota• 
Al. Jana pawła ii / pl. Mirowski• 
Marszałkowska / elektoralna• 
Gałczyńskiego / Foksal• 
Dobra / Gęsta (BUW)• 
kościelna (Nowe Miasto)• 
Bracka / krucza• 
pl. Bankowy- ratusz• 
pl. Bankowy- Arsenał• 
Anielewicza / Andersa• 
oboźna / kopernika• 
centrum Nauki kopernik• 
solec / Al. 3 Maja• 
Miodowa nad Trasą W-Z• 
Al. solidarności - kino Muranów• 

www.facebook.com/ztm.warszawa
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bielaNy
Metro stare Bielany• 
Metro słodowiec• 
Metro Wawrzyszew• 
Metro Wawrzyszew• 
UksW i• 
UksW ii• 
AWF i• 
AWF ii• 
Urząd Dzielnicy Bielany• 
Broniewskiego-perzyńskiego• 
conrada 6• 

ursyNów 
Metro Ursynów i• 
Metro Ursynów ii• 
Metro stokłosy• 
sGGW i• 
sGGW ii• 
Dereniowa-płaskowickiej• 
Metro-imielin ratusz• 
pileckiego-Alternatywy• 
pileckiego-ciszewskiego• 
pileckiego-puławska• 
romera-pięciolinii• 
rosoła-Gandhi• 
rosoła-Wesoła• 

wilaNów 
Hlonda / al. rzeczypospolitej • 
przyczółkowa / al. Wilanowska• 
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MoDa Na VeTuRilo
Nie oszukujmy się. Nie powstaNie marszałkowska bis czy aleje jerozo-
limskie bis. prędzej czy późNiej będziemy musieli dokoNać wyboru, jakie 
chcemy mieć ceNtrum stolicy… zakorkowaNe i ciasNo zastawioNe samo-
chodami czy przestroNNe i przyjazNe. rower daje Nam taką możliwość. 
– MÓWi łukasZ PuChalski, kieroWNik DZiAŁU ZArZąDZANiA WĘZŁAMi 
koMUNikAcYJNYMi ZArZąDU TrANsporTU MieJskieGo, oDpoWieDZiAl-
NY ZA reAliZAcJĘ proJekTU WArsZAWski roWer pUBlicZNY VeTUrilo. 

Cóż to za irracjonalny pomysł z tymi 
rowerami? Miasto powinno zapew-
nić mi szybką i wygodną podróż 
do pracy i z powrotem. Nie dość, że 
metro jest zatłoczone, autobusy się 
spóźniają, to jeszcze na rowerze każą 
mi jeździć. oprócz ciepłego przyję-
cia Veturilo przez wielu warszawia-
ków, pojawiły się także krytyczne 
głosy. w jaki sposób zachęciłby Pan 
osobę, która nie jest przekonana do 
poruszania się po mieście rowerem?
Mieszkańcy Warszawy chcą włączyć 
rower do środków komunikacji miej-
skiej, z których korzystają codziennie. 
świadczy o tym liczba osób zarejestro-
wanych w systemie i ilość wypożyczeń 
już w pierwszym tygodniu funkcjono-
wania Veturilo. Mam nadzieję, że na-
szą reklamą będą głosy zadowolonych 
użytkowników, które zachęcą kolejne 
osoby do korzystania z roweru. liczę 
na tzw. „marketing szeptany”. 
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Z myślą o kim powstał więc war-
szawski Rower Publiczny? 
Z myślą o mnie, o pani. Dostęp do Ve-
turilo ograniczają jedynie predyspozy-
cje zdrowotne, wiek i chęć korzystania. 
Zarówno lokalizacje wypożyczalni, 
jak i cennik dość precyzyjnie wska-
zują głównych użytkowników. stacje 
rowerowe zostały ustawione przede 
wszystkim w okolicach stacji metra  
i dużych węzłów przesiadkowych 
oraz w promieniu kilku kilometrów od 
nich, najczęściej w sąsiedztwie „po-
pularnych” instytucji. liczymy głów-
nie na studentów, ale na rowerach 
chcielibyśmy zobaczyć również „białe 
kołnierzyki”. 

cennik zachęca do krótkich podróży. 
rowerzyści pierwsze 20 minut mają za 
darmo. Za kolejne 40 minut zapłacą 
złotówkę. im dłuższy czas wypożycze-
nia roweru, tym wyższa opłata. 

Zamiana samochodu na rower to 
mniejsza emisja spalin, czyli korzy-
ści dla środowiska naturalnego. 30 
minut jazdy rowerem z prędkością 
10 km na godzinę, to 150 spalonych 
kalorii, czyli w efekcie zgrabniejsza 
sylwetka. ale, biorąc pod uwagę, że 
warszawa jest jednym z najbardziej 
zakorkowanych miast europejskich, 
największą zaletą mody na Veturilo 
byłby spadek liczby samochodów  
w centrum miasta. 
To prawda. Zalety Veturilo są wielo-
płaszczyznowe. rower publiczny to 
plusy dla miasta, społeczeństwa, ale  
i dla pojedynczego mieszkańca. Tysiąc 
rowerów, a od wiosny przyszłego ro-
ku – ponad dwa tysiące, nie wywoła 

tysiąc rowerów, a oD 
wiosny przyszłego roku 
– ponaD Dwa tysiące, nie 
wywoła rewolucji na 
warszawskich ulicach, 
ale może okazać się po-
czątkiem nowej kultury 
poruszania się po mieście.
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rewolucji na warszawskich ulicach, ale 
może okazać się początkiem nowej 
kultury poruszania się po mieście. Nie 
oszukujmy się. Nie powstanie Marszał-
kowska bis czy Aleje Jerozolimskie bis. 
prędzej czy później będziemy musieli 
dokonać wyboru, jakie chcemy mieć 
centrum stolicy… Zakorkowane i cia-
sno zastawione samochodami czy 
przestronne i przyjazne. rower daje 
nam taką możliwość. osobiście wie-
rzę, że rowerowa Warszawa to lepsza 
Warszawa. 

Zdecydowanie przestronne i przy-
jazne. idea roweru publicznego 
sprawdziła się w wielu europejskich 
miastach. Mieszkańcy Paryża mogą 

korzystać z ponad 20 tysięcy rowe-
rów. ale jednocześnie mają do dys-
pozycji odpowiednio przygotowaną 
infrastrukturę, strefy spowolnione-
go ruchu, wydzielone pasy rowero-
we i ścieżki rowerowe. jak więc – 
bez podobnego wsparcia – poradzą 
sobie warszawscy rowerzyści? 
Brak infrastruktury rowerowej jest 
jednym z częściej pojawiających się 
zarzutów, które towarzyszą projekto-
wi Veturilo. Mieszkam w Warszawie, 
jeżdżę rowerem po warszawskich uli-
cach i tak, jak większość osób zaan-
gażowanych w prace nad systemem 
wypożyczalni rowerów, zdaję sobie 
sprawę, że w stolicy brakuje dróg ro-
werowych. Mieliśmy do wyboru, albo 
uruchomić Warszawski rower publicz-
ny teraz i działać w kierunku rozwoju 
infrastruktury albo czekać na ścieżki 
rowerowe. Wybraliśmy pierwsze roz-
wiązanie i wierzę, że ono się sprawdzi. 
Za długo już czekaliśmy.

Zgodnie z danymi z 2011 roku,  
w śródmieściu mamy 27 km dróg ro-
werowych, na Bielanach 29 km, na Ur-
synowie 28 km, a na Bemowie, którego 
system Bemowo Bike jest kompaty-
bilny z Veturilo – 12 km dróg rowero-
wych. Łącznie, rowerzyści będą mieli 
do dyspozycji prawie 100 km dróg, 
po których będą mogli bezpiecznie 
się poruszać. 

Można też powiedzieć – tylko 100 
km bezpiecznych ścieżek i dróg ro-
werowych. a co w przypadku osób, 
które chcą korzystać z rowerów 
publicznych, ale nie są wprawnymi 
rowerzystami, a dodatkowo wybra-
na przez nich trasa nie pokrywa się  
z istniejącą ścieżką rowerową? 
Na centrum miasta nie można pa-
trzeć wyłącznie przez pryzmat ronda 
Dmowskiego - po ulicach Muranowa 
czy powiśla już dziś można poruszać 
się bez większych obaw. oczywiście 
infrastruktura pozostawia jeszcze wie-
le do życzenia… 

planujemy przygotowanie interne-
towych poradników poruszających 
problematykę bezpiecznego podró-
żowania rowerem po stolicy. chcemy 
przybliżyć zasady odpowiadając na 
pytania, kiedy można jeździć chodni-
kiem, a w jakich przypadkach należy 
wybrać jezdnię. chcemy również uczu-
lić rowerzystów na prawa pieszych. 

www.ztm.waw.pl
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Na przestrzeni ostatnich kilku lat 
zdecydowanie wzrosła liczba rowe-
rzystów, którzy traktują rower jako 
środek transportu, równorzędny z 
tramwajem czy metrem. Prawie każ-
dy z nas ma w pracy współpracowni-
ków, którzy bez względu na pogodę 
przyjeżdżają do pracy rowerem. i nie 
są to kurierzy rowerowi. To dowód 
na to, że mimo wielu przeciwności, 
można bezpiecznie poruszać się po 
warszawie. ale oprócz bezpieczeń-
stwa rowerzysty, pozostaje jeszcze 
problem bezpieczeństwa roweru. 
Niekiedy chwila nieuwagi jest jed-
noznaczna z utratą pojazdu. 

każdy z rowerów jest wyposażony  
w zabezpieczenie, którym można 
przypiąć rower do bramy, stojaka na 
rowery lub słupka. oczywiście nie 
daje to nigdy 100-procentowej pew-
ności. Warto jednak podkreślić – co 
powinno zniechęcić złodziei - że ro-
wery Veturilo trudno będzie sprzedać, 
gdyż są bardzo charakterystyczne.  
A poszczególne elementy nie pasują 
do innych jednośladów. 

ponadto zachęcam wszystkie osoby, 
które korzystają z Veturilo, by w trakcie 
użytkowania wypożyczonych rowerów 
traktowali je jak własne. system jest 
opłacamy z kasy „miejskiej”, czyli de 
facto z podatków mieszkańców. Dlate-
go nie należy zostawiać pojazdów bez 
opieki, trzeba je wypożyczać i zwracać 
zgodnie z procedurami. 

wyobraźmy sobie jednak, że ktoś 
wypożycza rower, zatrzymuje się 
na chwilę przed sklepem, zostawia 
rower, a gdy wraca, już go nie ma. 
Co wtedy? 
odpowiedzialność za rower spoczywa 
na osobie, która w danym momencie 
z niego korzysta. kradzież trzeba jak 
najszybciej zgłosić do centrum kon-
taktu Veturilo i na policję. 

Myśleliście, że będziecie kręcić beze 
mnie? – zagaduje tajemniczo z pla-
katów – umieszczonych na przystan-
kach – łukasz Garlicki, promujący 
system wypożyczalni rowerów. 
Dlaczego właśnie on został twarzą 
Veturilo? 
Większość osób kojarzy Łukasza Gar-
lickiego z rolami filmowymi i serialo-
wymi, w które się wcielał. Mnie przeko-
nuje jako twarz Warszawskiego rowe-
ru publicznego z dwóch powodów. po 
pierwsze, jeśli widzę pana Garlickiego 
„na mieście” nieodłącznie towarzyszy 
mu rower. projekt Warszawiak – to dru-
gi powód. Łukasz Garlicki jest jednym 
z pomysłodawców projektu, który 
stara się wskrzesić piosenki przez ca-
łe lata wykonywane na warszawskim 
ulicach. „Nie masz cwaniaka nad War-
szawiaka”, „Tango Apaszowskie”, czy 
„Jadziem panie Zielonka” to utwory 
nieodłącznie związane z warszaw-
ską ulicą. Moim życzeniem jest, żeby 
także Veturilo stało się nieodłącznym 
elementem stołecznych ulic. Dlatego 
właśnie Łukasz Garlicki… 

www.facebook.com/ztm.warszawa
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sTąpAliśMY po MArMUroWeJ… 

wykłaDZiNie
W sTYcZNiU 1993 rokU, pUNkTUAlNe kUrsY AUToBU-
soWe i TrAMWAJoWe sTANoWiŁY 45,2 proceNT 
WsZYsTkicH kUrsÓW. W GrUDNiU, JUŻ 79 proceNT 
kUrsÓW AUToBUsoWYcH i 81 proceNT TrAMWAJo-
WYcH BYŁo ZreAliZoWANYcH ZGoDNie Z roZkŁADeM 
JAZDY. DlA porÓWNANiA, rok 2011 To 89,7 proceNT 
pUNkTUAlNYcH kUrsÓW AUToBUsoWYcH i 88,95 
proceNT pUNkTUAlNYcH kUrsÓW TrAMWAJoWYcH. 

pokój 161 w błękitnym pałacu, przy 
ulicy senatorskiej, z nową wykładziną 
pcV imitującą marmur – właśnie tam 
rozpoczął działalność dział Nadzoru 
przewozów (wówczas dział kontroli 
ruchu) zarządu transportu miejskiego. 
zresztą ta wykładzina – z racji swojego 
marmurowego wzoru – z czasem się na 
nas zemściła – żartuje alina szewczyk, 
związana zawodowo z Zarządem 
Transportu Miejskiego i Działem 
Nadzoru Przewozów od początku ich 
istnienia. 

podkradaliśmy taborety
Dział Nadzoru przewozów to jeden z fi-
larów Zarządu Transportu Miejskiego. 

Na jego pracownikach spoczywa obo-
wiązek kontroli jakości usług świad-
czonych przez przewoźników. Na pod-
stawie zebranych przez nich danych, 
Zarząd Transportu Miejskiego ocenia 
m.in. punktualność pojazdów komuni-
kacji miejskiej, stan techniczny pojaz-
dów, bezpieczeństwo jazdy, czystość  
i oznakowanie taboru oraz napełnienie 
pojazdów komunikacji miejskiej. 

obecnie w Dziale Nadzoru przewo-
zów pracuje 88 osób, przede wszystkim 
dyspozytorzy i kontrolerzy ruchu. 

w styczniu 1993 roku zaczynaliśmy 
w kilka osób, w osławionym pokoju przy 
ulicy senatorskiej. Na początku, wraz ze 
mną z miejskich zakładów komunika-
cyjnych do nowo utworzonego zarządu 
transportu miejskiego, przeszło kilku in-
struktorów i jedna ekspedytorka – opo-
wiada Alina szewczyk. dostaliśmy po-
kój i… jedno, mocno wyeksploatowane 
biurko. papier, długopisy i podstawowe 
narzędzie pracy – kalkulatory przynie-
śliśmy z domów. Największy problem 
stanowiły krzesła. za duże, aby przy-
nieść z domu, a z drugiej strony trudno 
pracować cały dzień na stojąco. „pod-
kradaliśmy” więc taborety stojące na 
korytarzu, czym wprawialiśmy w osłu-
pienie ówczesnego dyrektora ztm-u, 
który codziennie rano idąc do gabinetu 
odnotowywał brak kolejnych stołków  
– kontynuuje pani Alina. 

trudne terminy  
– puNktualNość rzeCzywista  
i wskaźNik puNktualNośCi
powołanie Zarządu Transportu Miej-
skiego było jednoznaczne z oddziele-
niem funkcji organizatora transportu 
publicznego od wykonawców prze-
wozów. organizatorowi przypadała 
funkcja kontrolowania jakości usług 
świadczonych przez przewoźników. 

przez pierwsze trzy miesiące 1993 
roku uczyliśmy się, w jaki sposób kon-
trolować punktualność. do dyspozy-
cji mieliśmy wypożyczone z mzk fiaty 
126p – ze sporym przebiegiem, papier 
i pisaki – wspomina Alina szewczyk. 
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Aby nie popaść w rutynę, redakcja „iZTM” 
postanowiła tym razem nie zamieszczać 
zdjęcie bohatera rubryki „Z kart historii” na 
tle mapy komunikacji miejskiej Warszawy, 
czy półki z segregatorami lub siedzącego 
przy komputerze. Latem uciekam za miasto 
w każdy weekend i robię to, co kocham – 
fotografuję – mówi Alina Szewczyk
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Na dodatek, czas odjazdów autobusów 
i tramwajów mogliśmy sprawdzać tylko 
na kilku, uzgodnionych z miejskimi za-
kładami komunikacyjnymi i związkami 
zawodowymi, przystankach – dodaje. 

Zasady przeprowadzania kontro-
li punktualności były proste. osoba 
przeprowadzająca kontrolę jechała na 
wskazany przystanek i spisywała do-
kładne godziny odjazdów pojazdów. 
Zebrane dane przekazywała do biura. 

do nas trafiały uzupełnione formu-
larze. Następnie musieliśmy porównać  
z obowiązującymi rozkładami jazdy, czy 
sprawdzany autobus lub tramwaj odje-
chał z przystanku punktualnie – tłuma-
czy pani Alina. 

kolejnym krokiem było określenie 
punktualności rzeczywistej, czyli na 
podstawie zebranych danych, pracow-
nicy Działu kontroli ruchu ustalali, jaki 
procent kursów autobusowych i tram-
wajowych był zrealizowany zgodnie  
z rozkładem jazdy. później, przy pomocy 
specjalnego algorytmu, na jaki procent 
spóźnień miał wpływ przewoźnik. 

istnieją trzy klasy swobody ruchu na 
ulicach. Nie sposób winić kierowcę au-
tobusu za to, że się spóźnił, jeżeli przy-
padła mu linia kursująca permanentnie 

zakorkowanymi ulicami – wyjaśnia Ali-
na szewczyk. to oczywiste, że autobusy 
kursujące mało uczęszczanymi ulicami 
jeżdżą punktualnie, w przeciwieństwie 
do tych obsługujących np. aleje jerozo-
limskie – dodaje. 

pracownicy Działu kontroli ruchu 
wszystkie wyliczenia przygotowywali 
„ręcznie”, czyli przy pomocy kalkula-
tora. Wyliczaliśmy wszystkie niezbędne 
dane, rysowaliśmy tabelę, do której wpi-
sywaliśmy m.in. rodzaj taboru, punktu-
alność rzeczywistą oraz skorygowaną 
o wskaźnik punktualności – oparty  
o wspomniany wcześniej stopień swo-
body ruchu – wspomina pani Alina. Z 
czasem, długopisy, ołówki i linijkę zastą-
piła maszyna do pisania. dalej wszystkie 
obliczenia robiliśmy na kalkulatorze, ale 
estetyka ostatecznej wersji dokumentu 
stała na zdecydowanie wyższym pozio-
mie – żartuje. 

ztm Nie ma raCJi bytu 
od lipca 1993 roku, statystyki punktu-
alności stanowiły jeden z elementów 
mających wpływ na rozliczenia z prze-
woźnikami. W przypadku opóźnień, na 
przewoźników były nakładane kary 
finansowe. 

Jedna z pierwszych statystyk punktual-
ności – przygotowana w ramach kontroli 
szkoleniowych – przez Dział Kontroli Ruchu
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to był jeden z najtrudniejszych okre-
sów w mojej pracy zawodowej. prze-
woźnicy nie mogli zrozumieć, dlaczego 
ponoszą sankcje finansowe za opóź-
nienia lub inne uchybienia. Nasiliła 
się także niechęć do samego zarządu 
transportu miejskiego. Nie akceptowa-
no idei jednostki, sprawującej nadzór 
nad funkcjonowaniem komunikacji 
miejskiej. zwracano uwagę na fakt, że 
taka instytucja – w sytuacji, gdy usługę 
np. transportu autobusowego świad-
czy jeden przewoźnik, nie ma racji 
bytu. zaczęło się to zmieniać dopiero  
w momencie podziału mzk i włączenia 
prywatnych przewoźników do obsługi 
linii autobusowych – wspomina Alina 
szewczyk. w tym momencie „wróciła” 
też marmurowa wykładzina. z czasem 
zaczęły do nas docierać plotki, że zarząd 
transportu miejskiego tak się dorobił na 
karach nakładanych na przewoźników, 
że wyłożył sobie siedzibę marmurami…

A jak właściwie było z tą punktual-
nością? W styczniu 1993 roku, punktu-
alne kursy autobusowe i tramwajowe 
stanowiły 45,2 procent wszystkich 
kursów. W grudniu, już 79 procent 
kursów autobusowych i 81 procent 
tramwajowych było zrealizowanych 
zgodnie z rozkładem jazdy. Dla po-
równania, rok 2011 to 89,7 procent 
punktualnych kursów autobusowych 
i 88,95 procent punktualnych kursów 
tramwajowych.

początkowo prorokowano, że ztm 
przetrwa trzy miesiące, później dawa-
no nam pół roku, ale nikt nie pokusił 
się o prognozę na 20 lat – mówi Alina 
szewczyk. powoli wypracowaliśmy za-
sady współpracy. pojawiły się też nowe 
narzędzia, więc kalkulatory mogliśmy 
odnieść w końcu do domu – żartuje. 

posZukiWany kontroler Ze 
starannym charakterem pisma 
Miejsce maszyny do pisania zajął 
komputer, a funkcje kalkulatora prze-
jął specjalny program komputerowy 
do rozliczania punktualności kursów 

realizowanych przez pojazdy komuni-
kacji miejskiej. pamiętam zmiany roz-
kładów jazdy np. wakacyjne. Godzinami 
wpisywaliśmy je do systemu tylko po to, 
żeby służyły do porównania z obserwa-
cjami – wspomina Alina szewczyk. 

sposób zbierania danych, opierający 
się na spostrzegawczości kontrolerów 
ruchu, funkcjonuje właściwie do dziś. 
z wyjątkiem tramwajów – zaznacza pa-
ni Alina. w 2001 roku został wdrożony 
system Nadzoru ruchu tramwajów.  
w każdym tramwaju zamontowano 
urządzenie przewoźne z wbudowanym 
nadajnikiem Gps. pozwala to na okre-
ślenie bieżących współrzędnych geogra-
ficznych nadzorowanych pojazdów. Na 
ich podstawie obliczana jest zgodność 
kursowania tramwajów z rozkładem jaz-
dy – opowiada. 

Miejsce formularzy, wypełnianych 
przez kontrolerów ruchu sprawdza-
jących punktualność lub stopień na-
pełnienia pojazdów, być może powoli 
zajmą tablety. 

wbrew pozorom czasem wcale nie 
tak łatwo jest przestawić się z kartki 
papieru na nowoczesny sprzęt. proszę 
sobie wyobrazić np. przystanek przy pl. 
bankowym, z którego w ciągu minu-
ty – w godzinach szczytu – odjeżdżają 
trzy, cztery autobusy. Nie tak prosto jest 
jednocześnie oszacować liczbą osób  
w autobusie, liczbę pasażerów wysia-
dających z pojazdu i jeszcze wszystko 
zapisać – przekonuje Alina szewczyk. 
aczkolwiek, dla niektórych kontrolerów, 
tablety mogą okazać się wybawieniem. 
mam na myśli osoby, które „cierpią” na 
syndrom „lekarskiego charakteru pi-
sma”. wyraźne pismo to jedna z podsta-
wowych cech, jaką powinien posiadać 
kontroler ruchu. ja nie żartuję – pod-
kreśla pani Alina. w sporządzanych 
przez nich dokumentach ważna jest 
każda litera i cyfra. konflikt o jedną czy 
dwie cyfry, symbolizujące np. godzinę 
odjazdu autobusu z przystanku, może 
zakończyć się w sądzie. ale to już temat 
na inną historię… 

początkowo proroko-
wano, że ztm przetrwa 
trzy miesiące, później 
Dawano nam pół roku, 
ale nikt nie pokusił się 
o prognozę na 20 lat
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biuRowieC ZasieDloNo 
UcHoDŹcAMi WoJeNNYMi 

poMiĘDZY MorZeM 
cZArNYM A kAspiJskiM, 
oDGroDZoNe oD pÓŁ-
NocY WYsokiMi GÓrAMi, 
roZciąGA siĘ ZAkAUkA-
Zie, MieJsce Nie ZAWsZe 
pokoJoWeGo sTYkU 
WielU kUlTUr. Do 1991 
rokU reGioN NAleŻAŁ 
Do ZWiąZkU rADZieckie-
Go. oBecNie TWorZą Go 
TrZY NiepoDleGŁe pAŃ-
sTWA: GrUZJA, ArMeNiA i 
AZerBeJDŻAN. ZAJrZYJ-
MY DZiś Do sTolicY 
pierWsZeGo Z NicH.

21 Współczesne Tbilisi, liczące ponad 
milion mieszkańców, położone jest  
w dolinie rzeki kury, pośród wzgórz 
Małego kaukazu. Takie ukształtowanie 
sprawia, że zabudowa miasta rozciąga 
się na długości ponad 30 km.

metro prZede WsZystkim
podstawowym środkiem komunikacji 
miejskiej w Tbilisi jest metro, składają-
ce się z dwóch linii. pierwszy odcinek 
oddano do użytku w 1966 roku, i było 
to wówczas czwarte miasto w całym 
Zsrr szczycące się kolejką podziem-
ną. pierwsza linia – czerwona – biegnie 
przez 20 kilometrów z północy na 
południowy wschód i liczy 16 stacji. 
Na jej trasie znajdują się wszystkie 
najważniejsze obiekty: stare Miasto, 
plac Wolności, budynki rządowe przy 
alei rustawelego, dworzec kolejowy, 
fabryka elektrowozów oraz – na obu 
końcach – duże osiedla mieszkanio-
we. W centrum miasta stacje ukryte 
są głęboko pod ziemią, i aby się do 
nich dostać należy przeznaczyć kilka 
minut na jazdę długimi schodami ru-
chomymi. Na północ od centrum, linia 
na długości dwóch stacji „wybiega” na 
powierzchnię. Na linii kursują pociągi 
złożone z czterech wagonów.

Druga linia – zielona – bierze swój 
początek przy wyremontowanym 
niedawno dworcu kolejowym, gdzie 
można się przesiąść z linii czerwonej  
i biegnie na zachód do dzielnicy sa-
burtalo, w której zlokalizowane są czo-
łowe tbiliskie uczelnie: Uniwersytet, 
politechnika oraz Akademia Medyczna. 
Na liczącej zaledwie 7 kilometrów linii 
kursują pociągi złożone z trzech wa-
gonów. Uruchomiono ją w 1979 roku.  
W ostatnich latach Zsrr rozpoczęto 
prace nad jej wydłużeniem, ale zała-
manie gospodarcze lat dziewięćdzie-
siątych sprawiło, że budowę zamrożo-
no. W 2000 roku otwarto kolejną sta-
cję Waża-pszawela, na której jednak 
nie ma możliwości przejechania na tor 
powrotny. Zastosowano więc cieka-
we rozwiązanie organizacyjne, nieco 
podobne do warszawskiego epizodu 
ze stacją Marymont w latach 2006-
2008. pociąg jadący z centrum na 
przedostatniej stacji Delisi wysadza 
wszystkich pasażerów, po czym zjeż-
dża pusty za stację, aby wycofać się na 
tor przeciwny. Zanim ponownie wje-
dzie na stację z drugiej strony pero-
nu, pasażerów, którzy z niego wysiedli, 
zabiera pociąg poprzedni, który zdążył 
już ten manewr wykonać. odcinek De-

www.facebook.com/ztm.warszawa
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lisi – Waża-pszawela pokonywany jest 
tylko po jednym torze, a na stacji Delisi  
z tego samego toru odjeżdżają na prze-
mian pociągi w dwóch kierunkach. Aby 
zminimalizować ryzyko pomyłki każdy 
pociąg jadący w odwrotnym kierunku 
zapowiadany jest przez megafon oraz 
ogłaszany za pomocą wyświetlacza 
(oczywiście gruzińskim alfabetem). 
powrót w stronę centrum odbywa się 
już bez przesiadek.

opłata za przejazd metrem odby-
wa się wyłącznie przy pomocy karty 
elektronicznej, umożliwiającej otwar-
cie bramki wejściowej. kartę nabywa 
się jednorazowo za 2 lari (4 zł) i ładuje 
dowolną sumą. Jednorazowe wejście 
do metra potrąca z karty 0,50 lari.

www.ztm.waw.pl

pociągi metra kursują w godzinach 
szczytu nawet co 2,5 minuty, jed-
nak przez większość dnia częstotli-
wość kursowania wynosi 6-10 minut.  
W ostatnich latach znaczną część po-
ciągów i niektóre stacje wyremonto-
wano. informacja pasażerska pisana 
jest na ogół alfabetem gruzińskim, ale 
nazwy stacji podawane są także lite-
rami zrozumiałymi dla gości z europy, 
więc nie ma problemu w orientacji. 
Niektóre nazwy stacji zapowiadane 
są także po angielsku.

Na powierzChNi tylko autobusy
Naziemną komunikację w Tbilisi za-
pewniają obecnie wyłącznie autobu-
sy. Jeszcze kilka lat temu po mieście 
kursowały pojazdy napędzane energią 
elektryczną. Wybudowane w 1904 ro-
ku tramwaje oraz jedne z pierwszych 
w Zsrr – uruchomione w 1937 roku 
– trolejbusy oplatały siecią całe mia-
sto. W górzystym terenie komunikację 
ułatwiały też liczne kolejki linowe. 
Niestety wraz z rozpadem Związku 
radzieckiego sytuacja transportu pu-
blicznego uległa dramatycznemu po-
gorszeniu. pierwsze lata niepodległej 
Gruzji naznaczone wojnami, przewro-
tami i ogólną dezorganizacją państwa 
odcisnęły na komunikacji ogromne 
piętno. Brak inwestycji oraz perma-
nentny niedostatek energii elektrycz-
nej skutkujący długimi przerwami  
w funkcjonowaniu transportu dość 
szybko doprowadził tbiliską komuni-
kację do ruiny. pojazdy zaczęły przy-
pominać porzucone wraki, rok po roku 
likwidowano kolejne linie, biurowiec 
przedsiębiorstwa zasiedlono uchodź-
cami wojennymi, a kolejne zajezdnie 
sprzedawano deweloperom. ostatnią 
linię tramwajową i trolejbusową zli-
kwidowano w 2006 roku. obecnie po 
ulicach jeżdżą wyłącznie autobusy, 
przy czym większość z nich stanowią 
jednolicie pomalowano na żółto klima-
tyzowane (!) mikrobusy Ford Transit.

Z ciekawostek komunikacyjnych na-
leży również wymienić uruchomioną 
w tym roku kolejkę gondolową, umoż-
liwiającą wjazd na wzgórze sololaki, 
na którym stoi 20-metrowa statua 
Matki-Gruzji, spod której roztacza się 
bajeczny widok na całe miasto. Dla 
wielbicieli mocnych wrażeń niektóre 
wagoniki wyposażono w przezroczy-
stą podłogę.
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ZajeZDNia sTřešoViCe 
prZY UlicY pATočkoVeJ

kAŻDY MiŁośNik koMU-
NikAcJi MieJskieJ JADą-
cY Do cZeskieJ prAGi, 
poWiNieN oDWieDZić 
prZYNAJMNieJ JeDNo 
MieJsce. JesT NiM ZABYT-
koWY BUDYNek ZAJeZD-
Ni sTřešoVice prZY Uli-
cY pATočkoVeJ 4. Mieści 
siĘ TAM MUZeUM TrANs-
porTU pUBlicZNeGo.
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www.facebook.com/ztm.warszawa

początki praskiej komunikacji miejskiej 
sięgają roku 1875, kiedy to zaczęły się 
pojawiać tramwaje konne. W roku 1891, 
dzięki staraniom inżyniera Františka 
křižíka uruchomiona została pierwsza 
linia tramwaju elektrycznego. stołecz-
ny system komunikacji tworzą tramwa-
je, autobusy oraz trzy linie metra. 

dlaCzego warto zwiedzić 
zabytkowy budyNek?
Na terenie zajezdni, można zobaczyć 
ponad czterdzieści historycznych 
pojazdów, które w minionych latach 
służyły prażanom. Najważniejszym 
(zarazem najstarszym) obiektem jest 
tramwaj konny pochodzący z 1886 
roku. ponadto, godnymi uwagi są 
pierwsze tramwaje elektryczne, sko-
dy oraz ikarusy z lat 60. XX wieku,  
a także trolejbusy, których sieć została 
zlikwidowana w roku 1972.

ciekawostką może być tramwaj 
barowy, w którym można było wypić 

kawę lub herbatę oraz tramwaj – becz-
kowóz, który „miał za zadanie” podle-
wanie trawy na i przy torowiskach.

oczywiście pojazdy to nie wszystko! 
osoby interesujące się techniką, będą 
mogły poznać zasady działania zabyt-
kowych tramwajów na korbę. Dla nich 
przygotowano otwarte mechanizmy. 
Zwiedzający natkną się także na prze-
kroje szyn. Na sali znajdują się również 
historyczne wysięgniki oraz elementy 
podtrzymujące trakcję.

Ważną częścią transportowego orga-
nizmu pragi są trzy linie metra. Dzięki 
przedstawionemu w muzeum projekto-
wi można się dowiedzieć, że prażanie 
chcieli wybudować podziemną kolejkę 
już w latach 30. XX wieku. projekt miał 
być zrealizowany z dużym rozmachem 
i przewidywał nowoczesne, jak na owe 
czasy, rozwiązania konstrukcyjne.

W jednej z sal przygotowano eks-
pozycję umundurowania. Zaprezento-
wane zostały stroje pracownika tech-
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www.ztm.waw.pl

nicznego, motorowego, konduktora  
i dyspozytora ruchu.

Na samo zwiedzanie obiektu warto 
jest zarezerwować sporo czasu i zaszyć 
się między pojazdami. Dziś, wsiadając 
do tramwaju, naciskamy guzik i wcho-
dzimy po szarych schodach z żółtymi 
krawędziami. Będąc w praskim mu-
zeum, warto, a nawet trzeba patrzeć 
pod nogi! Dlaczego? ponieważ estety-
ka i kunszt wykonania sięgają od deko-
racji liniowych przez siedzenia, klamki  
w drzwiach po odlewane żeliwne wy-
kończenia schodków. secesyjne stop-
nie i ręcznie rzeźbione klamki zmuszają 
do zastanowienia się, czy dalej jeste-
śmy w muzeum transportu…

przy wejściu, każdy z odwiedzają-
cych otrzymuje broszurę, dzięki której 
można poznać dokładniej ekspozycję. 
Wspomniane materiały dostępne są  
w trzech wersjach językowych: cze-

skiej, angielskiej i niemieckiej. Do-
datkowo, oprócz treści zawartej  
w broszurze, warto jest zwrócić uwa-
gę na liczne fotografie i dokumenty. 
Wśród nich przedstawiony jest sche-
mat rozwoju miasta i sieci komunikacji 
miejskiej. Wystawa uzupełniona jest 
przez dawne mapy oraz ekspozycję 
biletów, wraz z przekrojem różnego 
typu biletomatów.

lokaliZacja nieprZypadkoWa
Muzeum transportu publicznego znaj-
duje się w zabytkowym obiekcie za-
jezdni tramwajowej střešovice. Został 
on zbudowany w 1902 roku i był użyt-
kowany jako wozownia do roku 1992. 
Wtedy rozpoczęto prace adaptacyjne 
na potrzeby muzeum, które zostało 
otwarte rok później. 

Muzeum Transportu publicznego 
czynne jest od kwietnia do 18 listo-
pada, w każdą sobotę, niedzielę oraz 
święto w godzinach 9-17. W zimie, 
obiekt jest nieczynny. W sezonie let-
nim (podobnie jak w Warszawie linia 
„T”), na praskich torowiskach spotkać 
można zabytkowe tramwaje kursu-
jące na trasie linii „91”, która dowozi 
podróżnych prosto do zajezdni.

CeNy biletów
Dzieci do lat 6 – wstęp bezpłatny• 
Dzieci w wieku 6-15 lat – 20 koron • 
czeskich (ok. 3,5 zł)
Dorośli – 35 koron czeskich (ok. 6 zł)• 
seniorzy – wstęp bezpłatny.• 

Mateusz Kania 
Klub Miłośników Komunikacji 
Miejskiej 
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