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DRODZy CZytelNiCy

ponad 700 biletomatów stacjonarnych i mobilnych mają do 
dyspozycji pasażerowie miejskiej  komunikacji w stolicy. 
stoją w 17 dzielnicach Warszawy, m.in. na stacjach metra i 
w 8 miejscowościach wokół Warszawy. są  w autobusach, 
tramwajach, pociągach sKM. prawie 30 proc. wszystkich bi-
letów czasowych kupiono w  biletomatach, a w przypadku 
biletów długookresowych jest to jeszcze więcej, bo aż 43 
proc.  (dane z lipca 2012 roku). Jednak dla wielu pasażerów 
biletomat wciąż jest urządzeniem, którego wolą unikać. Od 
uruchomienia pierwszego biletomatu kilka lat temu powsta-
ło wiele mitów na ich temat, z którymi postanowiliśmy się 
rozprawić w tym numerze iZTM. 

Wrześniowy Kongres Transportu publicznego był okazją 
nie tylko do poznania różnych koncepcji rozwiązań komuni-
kacyjnych w skali kraju, ale również uhonorowania 42 osób, 
instytucji, przewoźników, producentów taboru, czyli wszyst-
kich, którzy wspierali i wspierają Zarząd Transportu Miejskie-
go w Warszawie od początku działania, czyli od 20 lat.

Oderwaniem od jesiennej pogody, może być opisana w 
rubryce „Komunikacja na świecie” przejażdżka najkrótszą 
trasą tramwajową na świecie, która pośród słonych jezior 
obok Morza czarnego prowadzi w morskim, słonecznym 
klimacie z pensjonatu „Brzegowy” niemal wprost na plażę. 

co roku, podczas Nocy Muzeów i Dni Transportu publicz-
nego „ogórki” cieszą się ogromną  popularnością. Klub Mi-
łośników Komunikacji Miejskiej jest obecnie w posiadaniu 
największego taboru tych zabytkowych pojazdów w polsce. 
A jakie były początki działalności konserwatorskiej zabytko-
wych „ogórków”? Historię pierwszego odnowionego „ogór-
ka” można przeczytać w „Z życia KMKM”.

Ani zmiana miejsca imprezy, ani brzydka pogoda nie 
zniechęciła miłośników komunikacji miejskiej  do uczest-
niczenia w Dniach Transportu publicznego. Jak było – sami 
zobaczcie!

W „Aktualnościach” odnotowujemy nie tylko najważniej-
sze zmiany komunikacyjne ostatnich dni: powrót tramwa-
jów na ul. Marszałkowską, kolejny etap budowy kolektora  
W, zmianę trasy linii 527 i siedmiu linii nocnych. 

Zachęcamy do lektury!
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tRamwaje Na 
maRsZałkOwskiej

ZmiaNy w wawRZe

17 września, po zakończonym re-
moncie infrastruktury torowej linie 
tramwajowe wróciły na ulicę mar-
szałkowską. Została również wydłu-
żona trasa linii 205.

Na podstawowe trasy przywrócono 
linie:

4• : ŻerAŃ WscHODNi – Annopol 
– rembielińska – Matki Teresy z 
Kalkuty – Odrowąża – starzyńskie-
go – most Gdański – słomińskiego 
– Międzyparkowa – Andersa – Mar-
szałkowska – puławska – WYściGi

14• : MeTrO WilANOWsKA – puław-
ska – Marszałkowska – Nowowiejska 
– Krzywickiego – Filtrowa – Grójecka 
– Banacha – BANAcHA
15• : p+r Al. KrAKOWsKA – al. Kra-
kowska – Grójecka – Filtrowa – Krzy-
wickiego – Nowowiejska – Marszał-
kowska – Andersa – Mickiewicza 
– MArYMONT-pOTOK
18• : ŻerAŃ FsO – Jagiellońska – al. 
solidarności – most śląsko-Dąbrow-
ski – al. solidarności – Marszałkow-
ska – puławska – Woronicza – Woło-
ska – Marynarska – sŁuŻeWiec

35• : WYściGi – puławska – Marszał-
kowska – Andersa – stawki – al. Jana 
pawła ii – Broniewskiego – al. rey-
monta – powstańców śląskich – NO-
We BeMOWO

W związku z przedłużającym się od-
tworzeniem pełnego układu torowego 
na pętli ŻerAŃ FsO, linia 16 została 
skierowana na trasę: rATusZOWA-
ZOO – Jagiellońska – starzyńskiego 
– most Gdański – słomińskiego – al. 
Jana pawła ii – chałubińskiego – al. 
Niepodległości – rakowiecka – Boboli 
– Wołoska – WOrONicZA.

linie 40 i 74 oraz Z-1 zostały 
zlikwidowane.
Została przywrócona stała trasa linii 
157 w rejonie skrzyżowania ulic Mu-
ranowska/Andersa/stawki, a trasę linii 
227 skorygowano: BrÓDNO-pODGrO-
DZie – ... – Bonifraterska – świętojer-
ska – Andersa – pl. Bankowy – Marszał-
kowska – Aleje Jerozolimskie – al. Jana 
pawła ii – DW. ceNTrAlNY (powrót: al. 
Jana pawła ii – Grzybowska – Królew-
ska – Marszałkowska – pl. Bankowy – 
Andersa – świętojerska – …).
ponadto, w celu poprawy obsługi ko-
munikacyjnej południowej części Żo-
liborza, linia 205 została skierowana 
na wydłużoną trasę: GWiAŹDZisTA 
– Gwiaździsta – podleśna – Klaudyny 
– rudzka – Hłaski – słowackiego – pl. 
Wilsona – Mickiewicza – pl. inwalidów 
– al. Wojska polskiego – pl. Grunwaldzki 
– al. Jana pawła ii – rondo Zgrupowania 
AK „radosław” – al. Jana pawła ii – pl. 
Grunwaldzki – Matysiakówny – rydy-
giera – DW. GDAŃsKi /rYDYGierA/.

119 jeździ traktem lubelskim i ulicą Zwoleńską, 147 wró-
ciło na trasę podstawową, a Z19 kursuje od ulicy strzy-
głowskiej do przystanku kolejowego PkP wawer. Od 30 
września obowiązuje zmieniona organizacja komunikacji 
miejskiej w wawrze. Zmiany spowodowane są rozpoczę-
ciem kolejnego etapu budowy kolektora w.

Od 30 września przejezdny jest Trakt lubelski pomiędzy 
ulicami Zwoleńską i Bronowską, a nieprzejezdny pozostał 
odcinek Traktu lubelskiego od ulicy Bronowskiej do ulicy 
lucerny.

Autobusy poniższych linii kursują następującymi trasami:
119•  - rAKOWiecKA-sANKTuAriuM – … – Wał Miedzeszyń-

ski – Bronowska – Trakt lubelski – Zwoleńska – Żegańska 
– … – MiĘDZYlesie
147•  – powrót na trasę podstawową: DW. WscHODNi – … – 
Fieldorfa – Wał Miedzeszyński – Bronowska – Trakt lubelski 
– Zwoleńska – Żegańska – … – WiśNiOWA GÓrA
Z19•  – trasa skrócona: sTrZYGŁOWsKA 51 – Trakt lubelski – 
Borków – Juhasów – Mrówcza – Żegańska – szpotańskiego 
- Widoczna – pKp WAWer.
Zmienione trasy linii 119, 147 i Z19 będą obowiązywały 

do odwołania.
Wkrótce rozpoczną się prace na ul. Trakt lubelski (odcinek 
Zwoleńska – Borków). Wówczas dodatkowo zmieni się tra-
sa linii 142 (AleKsANDrÓW… Wał Miedzeszyński, Bronow-
ska, Trakt lubelski, Zwoleńska… WiATrAcZNA) oraz 702 
(OTWOcK…Wał Miedzeszyński, Trasa siekierkowska, Ostro-
bramska, płowiecka… WiATrAcZNA).
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NOCą Na RakOwieC  
i DO MiAsTecZKA WilANÓW

www.ztm.waw.pl

w nocy z 16 na 17 września Zarząd 
transportu miejskiego wprowadził 
kilka zmian w funkcjonowaniu ko-
munikacji nocnej. skorzystali na 
nich m.in. mieszkańcy Rakowca i mia-
steczka wilanów, do których dociera-
ją teraz autobusy linii N. usprawnio-
ne również zostały nocne połącze-
nia do marysina, na tarchomin i do 
Nowodworów.

linia N01
Została skierowana na nową trasę, któ-
ra prowadzi ulicami: NOWODOWOrY 
– światowida – Myśliborska – … – po-
wstańców śląskich – Dźwigowa – chro-
brego – Kleszczowa – Al. Jerozolimskie 
– Bitwy Warszawskiej 1920 – Banacha 
– pawińskiego – Korotyńskiego – Moł-
dawska – racławicka (powrót Żwirki i 
Wigury - pruszkowska) – racławicka 
– Wołoska – Al. Wilanowska – al. lot-
ników – al. KeN – Metro ursynów – ur-
sYNÓW pŁN.

poprzez wydłużenie trasy do pę-
tli Nowodwory, zostało usprawnione 
nocne połączenie w zachodniej czę-
ści Białołęki. poprawiła się też sytu-
acja komunikacyjna na Ochocie. linia 
obsługuje również osiedle rakowiec, 
które do tej pory było pozbawione 
nocnej komunikacji. Jednocześnie jest 
to nowe połączenie Ochoty z Górnym 
Mokotowem i Jelonkami. Wycofanie 
tej linii z odcinka trasy ursynów – Wi-
lanów wynika z tego, że nie cieszyła 
się ona tam dużym zainteresowaniem 
pasażerów.

linia N81
Kursuje na zmienionej trasie: DW. 
ceNTrAlNY – … - sobieskiego – al. 
rzeczypospolitej – BrANicKieGO. 
Dzięki temu, z autobusu nocnego 
mogą również korzystać mieszkańcy 
Miasteczka Wilanów, które do tej pory 
pozbawione było komunikacji nocnej. 
Na końcowym odcinku obecnej trasy, 
linia została zastąpiona przez linię 
N50, która kursuje przez wszystkie 
dni tygodnia.

linia N50
Trasa linii została zmieniona: MeTrO 
WilANOWsKA – al. Wilanowska – rol-
na – Wałbrzyska – Nowoursynowska – 
Dolina służewiecka – al. Wilanowska 
– przyczółkowa – (powrót: Drewny 
– przekorna – przyczółkowa) – Drew-
ny - … - sKOliMÓW. Dodatkowo, na 
trasie zostały uruchomione, przez 
cały tydzień, kursy skrócone: MeTrO 
WilANOWsKA – al. Wilanowska – rol-

na – Wałbrzyska – Dolina służewiecka 
– al. Wilanowska – przyczółkowa – WA-
FlOWA (powrót: Drewny – przekorna 
– przyczółkowa). Zmiany umożliwiły 
zastąpienie przez cały tydzień linii 
N81 w rejonie powsina oraz dodatko-
wo połączenie z liniami N01, N33, N37 
i N83 i z metrem na stacji służew.

linia N53
linia została zlikwidowana. połączenie 
Nowodworów z metrem zastąpiła linia 
N01, a także linie N13 i N63, których 
trasy zostały skorygowane.

linia N13 i N63
Trasa linii została zmieniona. prowa-
dzi ulicami: DW. ceNTrAlNY – emilii 

plater – pl. Grzybowski – Królewska 
– Marszałkowska – pl. Bankowy – al. 
solidarności (powrót al. Jana pawła ii) 
– al. Jana pawła ii – ks. popiełuszki – 
Metro Marymont – al. Armii Krajowej 
– most Grota-roweckiego – Modliń-
ska – światowida - … - NOWODWOrY/
leGiONOWO.

po zmianie trasy, linie zastąpiły 
zlikwidowaną linię N53 na trasie do 
stacji metra Marymont. Zmiana umoż-

liwiła także skrócenie czasu dojazdu w 
nocy z centrum Warszawy. Na odcinku 
Dw. Wileński – Nowodwory – linie N13 
i N63 zastąpione zostały przez kursu-
jącą co pół godziny linię N03.

linia N02
Jej trasa została wydłużona. Dojeżdża 
do Marysina trasą: MeTrO MŁOciNY 
-…- Bora Komorowskiego – umińskie-
go – Fieldorfa – Ostrobramska – Mar-
sa – Okularowa – stepowa – Korkowa 
– MArYsiN.

4
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527 Na Os. DeRby  
prZeZ MOsT śląsKO-DąBrOWsKi
Od 17 września br. linia 527 kursuje 
przez most śląsko-Dąbrowski – na 
trasie Os. DeRby – metRO RatusZ 
aRseNał. to jedna z kilku zmian w 
organizacji komunikacji miejskiej, 
które zostały wprowadzone w związ-
ku z otwarciem po przebudowie ulicy 
skarbka z gór. inaczej jeżdżą także 
autobusy linii 132, 204, 304 i 409. 

Od 17 września, od początku kurso-
wania linie autobusowe 527, 132, 204, 
304 i 409 zostały skierowane na na-
stępujące trasy: 

527 – Os. DerBY – skarbka z Gór – • 
Berensona – Głębocka – św. Wincen-
tego – Kondratowicza – Młodzieńcza 
– radzymińska – al. solidarności – 
most śląsko-Dąbrowski – al. solidar-
ności – MeTrO rATusZ ArseNAŁ
132 – MeTrO MArYMONT – al. Armii • 
Krajowej – most Grota-roweckiego 
– Toruńska – Ostródzka (powrót: 
Ostródzka – Toruńska) – Berensona 
– Oknicka – lewandów – GrODZisK 
(powrót: Głębocka – Berensona...)
204 (przywrócenie linii na trasę pod-• 
stawową) - pKp prAGA – ... – Beren-

sona – skarbka z Gór – Os. DerBY 
304 (przywrócenie linii na trasę • 
podstawową, z wyłączeniem kursu 
wariantowego do Olesina) - ZAuŁeK-
sZKOŁA – ... – Berensona – skarbka z 
Gór – Os. DerBY 
409 – cM. pÓŁNOcNY-BrAMA ZAcH. • 
– ... – powązkowska – Okopowa – sło-
mińskiego – cH ArKADiA. 

Dodatkowo, zostały wprowadzone 
zmiany w funkcjonowaniu przystan-
ków. Na ulicy skarbka z Gór, w kierun-
ku ulicy Berensona został uruchomio-
ny nowy przystanek Os. DerBY 04. 
przystanki Os. DerBY Vi 01 i 02, Os. 
DerBY iii 01 i 02 oraz OsieDle DerBY 
01 zostały przywrócone. Zlikwidowa-
no przystanek Os. leWANDÓW i 54. 

Osiedle Derby na warszawskiej Białołęce zaczęło 
powstawać na początku XXi wieku. Obecnie jest tam 
prawie 4 tysiące mieszkań, a docelowo ma powstać 
jeszcze 2 tysiące. Łącznie będzie tam mieszkać 20-30 
tysięcy osób. 

pierwsze lokale na osiedlu Derby zostały oddane do 
użytku w 2003 roku. Z czasem okazało się, że miesz-
kańcy nie mieszczą się w autobusach komunikacji 
miejskiej. Na osiedle wjeżdżała jedna linia autobusowa 
204 obsługiwana przez krótkie wozy. uruchomienie na 
tej trasie autobusów przegubowych nie było możliwe, 
ponieważ promień łuków na skrzyżowaniu ulic Beren-
sona i skarbka z Gór był dla nich za mały. W 2011 roku 
urząd Dzielnicy Białołęka, we współpracy z dewelo-

perem przebudował skrzyżowanie. Wozy przegubowe 
nadal nie mogły jednak obsługiwać osiedla. Było to 
spowodowane stanem nawierzchni ulicy skarbka z Gór, 
która pod wpływem przejeżdżających nią samochodów 
ciężarowych z okolicznych budów uległa uszkodzeniu. 

17 września br., w związku z otwarciem po przebu-
dowie ulicy skarbka z Gór, zmieniła się organizacja 
komunikacji miejskiej na Białołęce. przede wszystkim, 
trasa linii 527 – obsługiwanej przez wozy przegubo-
we – została wydłużona do Osiedla Derby. Oznacza to, 
że mieszkańcy osiedla mogą korzystać z autobusów 
przegubowych. Dodatkowo, w odpowiedzi na prośby 
pasażerów, linię skierowano na Białołękę przez most 
śląsko-Dąbrowski. 

5
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skm Nie tylkO Dla lOtNiska
w związku z dyskusjami toczącymi się na łamach mediów 
oraz na internetowych forach na temat nowego połączenia 
kolejowego, Zarząd transportu miejskiego wyjaśnia poja-
wiające się wątpliwości.

celem uruchomienia kolejowych połączeń lotniska z centrum 
Warszawy, które są obsługiwane m.in. przez szybką Kolej 
Miejską, było przede wszystkim pełniejsze włączenie kolei w 
system komunikacji miejskiej, poprzez znaczącą poprawę ko-
munikacyjnej obsługi rakowca, Mokotowa i służewca. O tym, 
że ten warunek został spełniony świadczą liczne podzięko-
wania pasażerów korzystających z „lotniskowych” pociągów 
sKM w dojeździe do służewca. przy okazji połączono również 
lotnisko z centrum Warszawy.

Nowe połączenie kolejowe, która połączyło centrum War-
szawy z lotniskiem chopina zostało uruchomione 1 czerwca 
bieżącego roku, czyli cztery miesiące temu. To zdecydowanie 
zbyt krótko, by ocenić, czy to przedsięwzięcie jest sukcesem. 
Warto z pierwszą taką oceną zaczekać przynajmniej do wpro-

wadzenia w życie nowego kolejowego rozkładu jazdy. układ 
połączeń sKM i KM zostanie w nim lepiej skoordynowany i 
pociągi będą miały szansę rzeczywiście kursować niemal ide-
alnie, co 15 minut.

liczba pasażerów dojeżdżających do lotniska powiązana 
jest ściśle z liczbą operacji obsługiwanych przez dany port 
lotniczy. W połowie lipca uruchomiony został port lotniczy w 
Modlinie – co spowodowało spadek liczby podróżnych obsłu-
giwanych przez lotnisko chopina. ponadto, po zakończeniu 
eurO 2012 rozpoczęła się przebudowa terminala A i B, który 
zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejo-
wej. pasażerom trudniej jest do niej dojść, co obniża atrakcyj-
ność kolei w dotarciu do centrum Warszawy.

W celu ułatwienia pasażerom nieznającym systemu taryfo-
wego ZTM i KM, korzystania z pociągów „lotniskowych”, ZTM 
rozszerzył współpracę z Kolejami Mazowieckimi o honorowa-

nie wszystkich rodzajów biletów w pociągach „lotniskowych” 
na odcinku Warszawa lotnisko chopina – Warszawa Wschod-
nia. Trwają obecnie rozmowy nad ustaleniem trwałej formuły 
takiej współpracy. Należy podkreślić, że jest to współpraca bez 
precedensu na skalę krajową.

czas przejazdu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie 
z funduszy unijnych do zakupu taboru. We wniosku zawarto 
założenie, że czas jazdy wyniesie 21 minut 58 sekund. Warto 
przypomnieć, że pociągi linii s2 jadą 21 minut, a linii s3 zasad-
niczo 20 minut. Jest także zgodny z warunkami technicznymi 
na samej linii kolejowej. skrócenie czasu o dodatkowe 6-8 mi-
nut w kontekście sumarycznego czasu podróży przy udziale 
transportu lotniczego (przelot, odprawy) nie jest kwestią fun-
damentalną. Najważniejsze dla pasażera są: niezawodność i 
regularność.

przed uruchomieniem połączenia kolejowego, do ZTM wpły-
wało wiele skarg na bardzo złe warunki podróży linią 175. 
pasażerowie narzekali przede wszystkim na tłok, niepunktu-
alność (z powodu korków) oraz działalność kieszonkowców. 

połączenie kolejowe jest 
dla nich bardzo wygodną 
alternatywą. 

Warto również dodać, 
że dla usprawnienia in-
formacji dla pasażerów 
chcących skorzystać z po-
ciągów w drodze do cen-
trum Warszawy, Zarząd 
Transportu Miejskiego, 
umieścił na lotnisku pla-
katy zawierające rozkłady 
jazdy obu przewoźników 
oraz informacje o relacji 
pociągu, a także infor-
mację o lokalizacji stacji 
kolejowej i schemat po-
wiązań komunikacyjnych 
lotniska z najważniejszymi 
węzłami przesiadkowymi. 
Zostały umieszczone przy 
wszystkich wyjściach z 

terminala oraz w hali odbioru bagażu. Warto też podkreślić, 
że szczegółowe informacje o połączeniach kolejowych między 
lotniskiem a centrum Warszawy znajdują się na stronie inter-
netowej ZTM (w oddzielnej zakładce), a udostępnione przez 
ZTM wyszukiwarki połączeń, umożliwiają planowanie podróży 
również z wykorzystaniem kolei.

pamiętajmy także, że linię kolejową buduje się nie na kilka 
miesięcy, a na długie lata i tabor ją obsługujący musi być do-
stosowany do możliwości obsługi coraz większych potoków 
pasażerskich, a także zwiększonych przewozów podczas róż-
nego rodzaju wydarzeń np. eurO 2012.

uruchomienie linii sKM do piaseczna nie jest obecnie moż-
liwe, gdyż nie ma tam możliwości do zawracania pociągów. 
Ale to właśnie dzięki interwencji ZTM, podczas planowanej 
przebudowy linii kolejowej z Warszawy do radomia zostanie 
to umożliwione.

www.ztm.waw.pl

http://www.ztm.waw.pl
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1 stycznia przyszłego roku zmienią 
się ceny wszystkich rodzajów bile-
tów. a już 8 października rozpocz-
nie się przygotowana przez Zarząd 
transportu miejskiego kampania in-
formacyjna. informacje o zmianach w 
taryfie czy o nowych zasadach zwrotu 
biletów będą się pojawiały wszędzie 
tam, gdzie są pasażerowie warszaw-
skiej komunikacji miejskiej. 

pierwszy etap kampanii rozpocznie 
się 8 października. Od tego dnia w 
pojazdach komunikacji miejskiej po-
jawią się plakaty informujące o zmia-
nie taryfy biletowej. plakaty zostaną 

Z iNfORmaCją DOtRZemy  
DO WsZYsTKicH

także umieszczone w gablotach przed 
wejściem na stacje metra a także w ga-
blotach na stacjach sKM i na stacjach 
metra. 

plakaty zostaną także umieszczo-
ne w pociągach i na stacjach Kolei 
Mazowieckich i Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej, w gablotach na Dworcu 
centralnym (po polsku i angielsku) w 
punktach Obsługi pasażerów ZTM oraz 
w urzędach warszawskich dzielnic i 
podwarszawskich gmin. 

Również 8 października pojawią 
się ulotki w pOp ZTM, w kasach Kolei 
Mazowieckich oraz w urzędach dziel-
nic i gmin. 

Będzie można również obejrzeć 
spoty informacyjne na stacjach me-
tra oraz na antenie tVP warszawa. 
Na stronach ZTM, przewoźników ko-
munikacji miejskiej, urzędów gmin i 
dzielnic, a także na stronach operato-
rów systemu biletowego pojawią się 
bannery. 

15 października plakaty informa-
cyjne pojawią się w punktach sieci 
strefa, a także w gablotach z rozkła-
dem jazdy na wiatach przystanko-
wych. Tego samego dnia w pojazdach 
komunikacji miejskiej zostaną umiesz-
czone ulotki.

7
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kaRty Dla RODZiN wielODZietNyCH

wprowadzenie opłat za poświadcze-
nie o zameldowaniu dzieci na pobyt 
stały lub czasowy skomplikowało 
nieco procedurę wydawania bile-
tów wolnej jazdy dla dzieci z rodzin 
wielodzietnych. Ztm, wspólnie ze 
stołecznym biurem administracji 
i spraw Obywatelskich prowadzi 
działania, które pozwolą na alter-
natywne, bezpłatne potwierdzanie 
zameldowania. Ostateczny model 
zostanie wypracowany niebawem, 
po przeszkoleniu pracowników Ztm 
i uzyskaniu przez nich dostępu do da-
nych osobowych.

w jaki sposób można potwierdzić 
zameldowanie?
Już teraz można to zrobić bezpłatnie, 
ale wymaga to trochę cierpliwości. 
rodzice lub opiekunowie prawni mo-
gą bowiem przedstawić w ZTM inne 
dokumenty poświadczające zamel-
dowanie – dostarczyć poświadczenie 
na aktach urodzenia dzieci (w tym ce-
lu trzeba się udać do odpowiedniego 
urzędu dzielnicy) lub dowody osobiste 
dzieci. Mogą również złożyć w pOp-ach 
przy ul. Żelaznej 61 i na węźle komuni-
kacyjnym Młociny specjalny wniosek 
o poświadczenie danych meldunko-
wych. resztą zajmą się już pracowni-
cy ZTM. W tym przypadku procedura 
będzie dłuższa bowiem wniosek musi 
zostać dostarczony do Biura Admini-
stracji i spraw Obywatelskich.

pozostaje również szybsza, odpłatna 
forma. W tym celu rodzice lub opieku-

nowie prawni powinni się zgłosić do 
urzędu dzielnicy po zaświadczenie 
o zameldowaniu dzieci na pobyt sta-
ły lub czasowy na terenie Warszawy 
(trwający nie krócej niż 3 miesiące), 
wraz z informacją o stopniu pokre-
wieństwa zameldowanych osób. Za 
zaświadczenie trzeba zapłacić, jest 
jednak wydawane od ręki. Dokument 
jest ważny przez 2 miesiące.

Powyższe rozwiązania będą obo-
wiązywały do czasu udostępnie-
nia pracownikom Ztm bazy z mel-
dunkami. Po otrzymaniu dostępu i 
przeszkoleniu pracowników rodzice 
oraz opiekunowie prawni nie będą 
już musieli dostarczać dokumentów 
poświadczających zameldowanie. O 
terminie wprowadzenia tego rozwią-
zania poinformujemy.

komu przysługuje uprawnienie?
uprawnienia do bezpłatnych przejaz-
dów przysługują dzieciom z rodzin 

www.ztm.waw.pl

wielodzietnych,  w których jest czworo 
lub więcej dzieci, które nie ukończyły 
jeszcze 20. roku życia, uczą się, stale 
lub czasowo zamieszkują na terenie 
Warszawy. W tym celu należy wyrobić 
dziecku imienną kartę z zakodowanym 
odpowiednim uprawnieniem. Wniosek 
o jej wydanie mogą złożyć rodzice lub 
opiekunowie prawni dziecka. upraw-
nienie obowiązuje do końca terminu 
ważności legitymacji szkolnej lub ter-
minu  zameldowania, nie dłużej jednak 
niż do czasu ukończenia przez dziecko 
20. roku życia. utrata uprawnień przez 
jedno z dzieci nie pozbawia nabytych 
uprawnień pozostałych. 

gdzie można wyrobić kartę dla ro-
dzin wielodzietnych?
Tylko w dwóch punktach Obsługi pasa-
żerów - przy ul. Żelaznej 61 (placówka 
jest czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.00 – 20.00), oraz na węźle 
komunikacyjnym Młociny (od ponie-
działku do piątku w godz. 7.00 – 20.00, 
a w soboty w godz. 9.30 – 16. 30.).

jakie dokumenty są potrzebne do 
wyrobienia karty?
Aby otrzymać bilet oprócz dokumen-
tów poświadczających zameldowanie 
należy przedstawić do wglądu dowód 
osobisty jednego z rodziców (lub opie-
kunów prawnych), ważne na dany rok 
szkolny (akademicki) legitymacje szkol-
ne (studenckie), zdjęcie każdego dziec-
ka ubiegającego się o bilet (podpisane 
imieniem i nazwiskiem, z datą urodze-
nia). przy przedłużaniu uprawnień ko-
nieczne jest dostarczenie posiadanych 
już spersonalizowanych kart.

8

uwaga  
DOktORaNCi!
Od 1 października br. dokumen-
tem poświadczającym uprawnienia 
uczestników studiów doktoranckich 
do ulgowych przejazdów komunika-
cją miejską jest ważna legitymacja. 

Zostało to określone w rozporządze-
niu ministra nauki i szkolnictwa wyż-
szego z 5 października 2011 roku, w 
sprawie studiów doktoranckich oraz 
stypendiów doktoranckich.

Doktorantom przysługuje 50-proc. 
ulga na korzystanie ze środków lokal-
nego transportu zbiorowego. podczas 
kontroli biletów są zobowiązani do 
przedstawienia ważnej legitymacji 
doktoranckiej.

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

CZas Na CZwaRtą eDyCję

O jakOśCi DeCyDuje RówNież PasażeR

Zajęcia edukacyjne w tramwaju, prowadzone w ramach 
kampanii „warszawska linia edukacyjna” cieszą się ol-
brzymim zainteresowaniem. 14 września 2012 roku roz-
poczęła się czwarta edycja akcji, której organizatorami 
są Zarząd transportu miejskiego, tramwaje warszawskie, 
komenda stołeczna Policji oraz warszawska grupa wyso-
kościowa s12.

W tym roku szkolnym odbędzie się aż 66 lekcji, w których 
weźmie udział ponad 2 tysiące uczniów. Młodzież podczas 
piątkowych przejażdżek pozna m.in. zasady bezpiecznego 
podróżowania komunikacją, konsekwencje grożące za nie-
przestrzeganie przepisów obowiązujących w komunikacji 
miejskiej, np. za brak ważnego biletu na przejazd czy nisz-
czenie mienia. pozna również zasady udzielania pierwszej 
pomocy i nauczy się jak prawidłowo reagować na zdarzenia 
zagrażające życiu i zdrowiu człowieka.

praktyczną część zajęć prowadzą pracownicy nadzoru ru-
chu TW oraz policjanci z Komendy stołecznej policji, nato-
miast ratownicy z Warszawskiej Grupy Wysokościowej s12 
zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

Kampania cieszy się dużym zainteresowaniem - w trzech 
poprzednich edycjach wzięło udział ponad cztery tysiące 
dzieci, a do organizatorów nadeszło wiele listów z podzięko-

Zarząd transportu miejskiego pyta 
na swojej stronie internetowej, co 
najbardziej przeszkadza pasażerom 
w zachowaniu innych pasażerów, 
podczas korzystania z komunikacji 
miejskiej. 

waniami od uczniów i nauczycieli oraz zgłoszeń na bieżący 
rok szkolny 2012/2013.

Każdy uczestnik czwartej edycji Warszawskiej linii edu-
kacyjnej otrzyma zestaw ratunkowy do udzielania pierw-
szej pomocy, pamiątkowy bilet, kamizelki odblaskowe oraz 
interesujące materiały edukacyjne – specjalny folder i 
plan lekcji z panem Bilecikiem, podróżującym komunikacją 
miejską.

szczegółowe informacje znajdują się na stronie  
www.warszawskaliniaedukacyjna.pl.

Wybrano cztery kategorie zachowań, 
na które najczęściej wpływają skar-
gi do ZTM. Do 9 października będzie 
można wybrać, które z przedstawio-
nych zachowań współpasażerów naj-
bardziej przeszkadza podczas podróży 
komunikacją miejską.

W sondzie będzie można wybrać 
tylko jedną odpowiedź.

Głosować można za pośrednictwem 
strony internetowej www.ztm.waw.pl  
lub facebook.com/ztm.warszawa.

pasażerowie poprzez swoje zacho-
wanie mają wpływ na jakość komuni-
kacji miejskiej, dlatego zachęcamy do 
głosowania. Dotychczas w sondzie za-
głosowało ok. 3 tys. osób. Najczęściej 
wybieraną odpowiedzią jest „bloko-
wanie wyjścia z pojazdu, utrudniając 
wysiadanie”.

Co Państwu najbardziej przeszkadza 
w zachowaniu innych pasażerów w 
komunikacji miejskiej?

Blokowanie wyjścia z pojazdu, • 
utrudniając wysiadanie
Głośne słuchanie muzyki• 
rozmowy przez telefon • 
komórkowy
Nieustępowanie miejsca osobom • 
potrzebującym
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Ztm ROZPOCZyNa kOlejNy  

prOJeKT uNiJNY

Zarząd transportu miejskiego został zaproszony do udzia-
łu w kolejnym projekcie unii europejskiej – iNVOlVe.

iNVOlVe (involving the private sector in Mobility Mana-
gement), czyli „Zaangażowanie sektora prywatnego w 
zarządzanie mobilnością” będzie realizowany w latach 
2012-2014, w ramach programu iNTerreG iVc. Głównym 
założeniem przedsięwzięcia jest dostarczenie lokalnym i 
regionalnym samorządom dobrych praktyk oraz narzędzi 
w zakresie współpracy z sektorem prywatnym, w celu roz-
wiązania problemów transportowych.

Zrównoważona mobilność jest priorytetem unii europej-
skiej, bowiem może istotnie przyczynić się do obniżenia 
poziomu zanieczyszczenia powietrza i do poprawy jakości 
życia w miastach. Osiągnięcie tych celów nie jest możliwe 
bez prowadzenia efektywnej polityki transportowej przez 
samorządy lokalne. Aby ta polityka przyniosła rezultaty, ko-
nieczne jest zaangażowanie sektora prywatnego – praco-
dawców, deweloperów, zarządców i właścicieli nieruchomo-
ści, w których codziennie przebywa duża liczba osób, czyli 
np. centra handlowe, zespoły biurowców, miejsca rozrywki. 
są już w europie regiony, które opracowały dobrze działa-
jące praktyki współpracy lokalnych i regionalnych władz z 
sektorem prywatnym w zakresie rozwiązywania problemów 

związanych z mobilnością, jednak nie są one szerzej znane i 
stosowane. celem projektu iNVOlVe jest identyfikacja tych 
dobrych praktyk i wdrożenie u każdego z partnerów co naj-
mniej jednej z nich, a także promocja zidentyfikowanych, 
dobrze działających rozwiązań.

projekt realizuje 12 partnerów. są wśród nich zarówno 
zarządy transportu publicznego dużych obszarów metro-
politalnych, takich jak Madryt, Birmingham, Frankfurt nad 
Menem, jak i samorządy mniejszych miast, np. holenderskie 
miasto roermond, litewska Kłajpeda, włoskie livorno oraz 
reggio emilia czy 9. dzielnica czeskiej pragi. partnerami pro-
jektu są także całe regiony: podravje w słowenii (stolica: 
Maribor) oraz Makedonia w Grecji (stolica: saloniki). Zróżni-
cowanie partnerów, zarówno co do wielkości, jak i położenia 
zapewnia optymalną równowagę w wymianie doświadczeń. 
Dodatkowo, partnerem wspierającym jest uniwersytet era-
smus w rotterdamie (Holandia).

projekt iNVOlVe jest współfinansowany ze środków eu-
ropejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach 
programu iNTerreG iVc. Budżet projektu to 1,85 mln euro, 
z czego 85 tys. euro otrzyma ZTM. Dofinansowanie unii eu-
ropejskiej w przypadku polskiego partnera wynosi aż 85 
proc. wszystkich kosztów.

Więcej informacji na involve-project.eu

10
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biletOmaty  
– fakty i mity

po pierwsze – biletomaty są skompli-
kowane w obsłudze, po drugie – jest 
ich mało i trudno je znaleźć, a po trze-
cie – zdarza się, że nie wydają biletu 
albo reszty. Nadszedł czas na obale-
nie mitów, „aktywowanych” na hasło 
„biletomat”. 

Biletomaty są skomplikowane 
w oBsłudze 
Kupienie biletu w biletomacie nie-
wiele się różni od zakupu w kiosku 
czy punkcie Obsługi pasażerów ZTM. 
podstawowa różnica polega na tym, 
że w kiosku terminal doładowujący 
Warszawską Kartę Miejską obsługuje 
sprzedawca, a w przypadku biletoma-
tu pasażer czyni to samodzielnie. 

Osoby korzystające z warszawskiej 
komunikacji miejskiej mają do dyspo-
zycji dwa rodzaje automatów bileto-
wych – stacjonarne i mobilne. 

W biletomatach stacjonarnych, usta-
wionych na terenie całej Warszawy 
oraz w kilku miejscowościach pod-
warszawskich, można kupić wszystkie 
rodzaje biletów kartonikowych (cza-
sowe, jednorazowe, krótkookresowe) 
oraz zakodować bilet długookresowy 
na Warszawskiej Karcie Miejskiej, kar-
cie city Handlowy, elektronicznej le-
gitymacji uczniowskiej, elektronicznej 
legitymacje studenckiej i elektronicz-
nej legitymacji Doktoranckiej. 

proces zakupu biletu lub zakodowa-
nia na karcie jest intuicyjny. Na ekranie 
urządzenia należy wybrać rodzaj bile-
tu, który nas interesuje, a w przypad-
ku doładowania Warszawskiej Karty 
Miejskiej – położyć kartę na specjalnie 
oznaczonym czytniku. Kolejnym kro-
kiem jest wniesienie opłaty za bilet. W 
stacjonarnych automatach biletowych 
można płacić zarówno kartą płatniczą, 
jak i gotówką. Automaty przyjmują 
banknoty i monety (wszystkie powyżej 
10 gr). Nie trzeba mieć odliczonej kwo-
ty, ponieważ biletomaty wydają resztę. 
po zakończeniu transakcji, należy ode-
brać bilet kartonikowy lub doładowaną 

W biletomatach mobilnych można kupić wszystkie rodzaje biletów kartonikowych

www.ztm.waw.pl
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Warszawską Kartę Miejską oraz para-
gon potwierdzający dokonanie trans-
akcji. instrukcja obsługi biletomatów 
przygotowana jest w czterech wersjach 
językowych: polskiej, angielskiej, nie-
mieckiej i rosyjskiej. Bilet kartonikowy 
kupiony w biletomacie stacjonarnym 
należy skasować niezwłocznie po wej-
ściu do pojazdu komunikacji miejskiej. 
Warszawską Kartę Miejską, jeżeli była 
nieaktywna w trakcie kodowania biletu, 
należy aktywować zbliżając do kasow-
nika lub bramki wejściowej w metrze. 

Automaty biletowe mobilne są za-
montowane w wybranych autobusach 
i tramwajach oraz we wszystkich po-
ciągach szybkiej Kolei Miejskiej. W 
biletomatach można kupić wszystkie 
rodzaje biletów kartonikowych (czaso-
we, jednorazowe, krótkookresowe). 

pierwszym krokiem do zakupu bi-
letu jest wybór wersji językowej in-
strukcji obsługi. pasażerowie mają do 
wyboru cztery języki: polski, angielski, 
niemiecki i rosyjski. Następnie należy 
wybrać typ biletu oraz uiścić opłatę. 
Automaty przyjmują tylko monety i 
podobnie, jak biletomaty stacjonar-
ne, wydają resztę, więc nie trzeba mieć 
przy sobie odliczonej sumy. po zakoń-
czeniu transakcji należy odebrać bilet 
i niezwłocznie go skasować. 

Biletów kupionych w automacie  
pojazdowym nie trzeba kasować 

W części autobusów jest zamontowa-
ny inny typ automatów biletowych – bi-
letomat pojazdowy. Automaty te różnią 
się od „tradycyjnych” biletomatów mo-
bilnych nie tylko wyglądem (są mniej-
sze), ale także rodzajem sprzedawanych 
biletów. W biletomatach pojazdowych 
można kupić tylko jednorazowe bilety 
pojazdowe. Bilety te upoważniają do 
jednego przejazdu tylko i wyłącznie 
pojazdem, w którym zostały kupione. 
Biletów pojazdowych nie trzeba kaso-
wać. istotna różnica pomiędzy „trady-
cyjnym” automatem biletowym a bile-
tomatem pojazdowym polega na formie 
płatności. W automatach pojazdowych 
można płacić tylko kartą płatniczą. 

Biletomatów jest mało  
i trudno je znaleźć
We wrześniu br. na ulicach Warszawy i 
sąsiadujących z nią miejscowości były 
ustawione 323 biletomaty. Większość 
znajduje się w Warszawie, przede 
wszystkim w miejscach cieszących 
się dużą popularnością wśród miesz-
kańców oraz osób przyjezdnych. są to 
m.in. stacje metra, przystanki kolejo-
we i węzły przesiadkowe. stacjonarne 
automaty biletowe na stałe zagości-
ły prawie we wszystkich dzielnicach 
Warszawy. Najwięcej biletomatów 

T e M A T  N u M e r u
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W części autobusóW 
jest zamontoWany in-
ny typ automatóW bi-
letoWych – biletomat 
pojazdoWy. automaty 
te różnią się od „trady-
cyjnych” biletomatóW 
mobilnych nie tylko 
Wyglądem (są mniej-
sze), ale także rodzajem 
sprzedaWanych biletóW.

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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(80) znajduje się w śródmieściu, które 
z ponad pięć automatami biletowymi 
na km² zajmuje pierwsze miejsce pod 
względem gęstości sieci biletomatów. 
Wśród dzielnic, które mają do dyspo-
zycji więcej niż jeden biletomat na km² 
znajdują się: Mokotów, Ochota, praga 
północ, praga południe i Żoliborz. 

Jedyną dzielnicą, na terenie któ-
rej nie można na razie kupić biletu 
w biletomacie jest Wesoła. Automat 
został już ustawiony przy przystanku 
1 prAsKieGO puŁKu i w najbliższym 
czasie zostanie oddany do użytku. 
Zarząd Transportu Miejskiego planuje 
zainstalowanie kolejnych dwóch bile-
tomatów, przy urzędzie Dzielnicy oraz 
przy stacji kolejowej. 

Zarząd Transportu Miejskiego pla-
nuje również rozszerzenie sieci bileto-
matów o kolejne 200 sztuk. Automaty 
będą instalowane przede wszystkim 
w urzędach, na wybranych uczelniach 
oraz w sąsiedztwie stacji kolejowych. 
Nowe automaty biletowe będą różni-
ły się od tych znanych już pasażerom, 
zarówno pod względem wyglądu, jak i 
funkcjonalności. Najistotniejsze nowe 
funkcje to możliwość aktywowania w 
nich biletów kupionych przez internet 
oraz możliwość uiszczenia opłaty za 
bilet przy pomocy systemu paypass. 

Oprócz 323 stacjonarnych automa-
tów biletowych, w pojazdach komu-
nikacji miejskiej zamontowano 398 
biletomatów mobilnych. We wrześniu 
br., biletomaty były zamontowane w 
212 autobusach i 120 tramwajach. W 
przypadku autobusów, 112 z zamon-
towanych automatów stanowiły bi-
letomaty pojazdowe. Do końca 2012 
roku ich liczba wzrośnie do 500, a do 
końca 2014 roku, będą w nie wypo-
sażone wszystkie autobusy Miejskich 
Zakładów Autobusowych. W pociągach 
szybkiej Kolei Miejskiej, pasażerowie 
mają do dyspozycji 58 biletomatów. 

Aby pasażerowie mogli szybko zo-
rientować się, jaki typ biletomatu 
znajduje się w pojeździe – na drzwiach 
autobusów, tramwajów i pociągów 
szybkiej Kolei Miejskiej umieszczono 
specjalne piktogramy. informują one 
o typie biletomatu, jaki został umiesz-
czony w pojeździe oraz o sposobie 
płatności (monety lub karta płatni-
cza). piktogramy są naklejone przy 
drzwiach, którymi najlepiej wsiąść, 
aby wygodnie dotrzeć do automatu 
biletowego. 

Bilety czasowe wg sposoBu sprzedaży
(dane za lipiec 2012 roku)

Bilety długookresowe wg sposoBu sprzedaży
(dane za lipiec 2012 roku) 

stacjonarne  
automaty biletowe

mobilne automaty 
biletowe

sprzedaż biletów  
przez telefon 
komórkowy

pozostała sprzedaż

stacjonarne  
automaty biletowe

sprzedaż przez 
internet

pOp-y ZTM, urzędy 
pocztowe, punkty 
sprzedaży Mennicy 
polskiej i Asec, inne 
wybrane i oznako-
wane punkty sprze-
daży biletów

25,28%

43,09%

70,34%

56,75%

3,53%

0,85%

0,16%
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oprócz 323 stacjonarnych automatóW bile-
toWych, W pojazdach komunikacji miejskiej 
zamontoWano 398 biletomatóW mobilnych. 
We Wrześniu br., biletomaty były zamonto-
Wane W 212 autobusach i 120 tramWajach. 
W przypadku autobusóW, 112 z zamonto-
Wanych automatóW stanoWiły biletomaty 
pojazdoWe. do końca 2012 roku ich liczba 
Wzrośnie do 500, a do końca 2014 roku, 
będą W nie Wyposażone Wszystkie autobu-
sy miejskich zakładóW autobusoWych.
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oBawiam się, że Biletomat 
poBierze pieniądze, a i tak nie 
wyda Biletu alBo nie doładuje 
karty 
Transakcje dokonywane w biletomacie 
są bezpieczne, a poziom jakości usług 
nie odbiega od poziomu usług świad-
czonych np. w kioskach. świadczy o 
tym choćby rosnąca popularność tej 
formy dystrybucji biletów. ponad 25 
proc. biletów czasowych oraz 43 proc. 
biletów długookresowych pasażero-
wie kupują w biletomatach stacjonar-
nych (dane z lipca 2012 roku). 

W przypadku wystąpienia trudno-
ści związanych z wydaniem biletu lub 
brakiem możliwości otrzymania resz-
ty, pasażer powinien złożyć reklama-
cję u operatora biletomatu stacjonar-
nego lub u przewoźnika, w którego 
pojeździe zamontowany był automat 
biletowy. 

Biletomaty stacjonarne są obsłu-
giwane przez dwóch operatorów: 
Mennicę polską s.A. i firmę Asec s.A. 
informacja o operatorze znajduje się 
na każdym urządzeniu oraz paragonie 
potwierdzającym zakup biletu. 

W zgłoszeniu reklamacyjnym po-
winny znaleźć się szczegółowe infor-
macje umożliwiające zidentyfikowa-
nie urządzenia, np. numer biletomatu, 
lokalizacja, numer taborowy pojazdu, 
nazwa przewoźnika oraz godzina za-
kupu biletu. 

W wypadku zastrzeżeń dotyczą-
cych jakości biletów (słabo widoczny 
nadruk, niewłaściwie przycięty bilet), 
reklamacje należy składać w punktach 
Obsługi pasażerów ZTM lub zgłaszać 
na całodobową infolinię ZTM, pod nu-
merem telefonu 801-044-484.

Biletomat stacjonarny obsługiwany przez firmę Asec 

Biletomat stacjonarny obsługiwany przez Mennicę Polską 

dlaczego warto kupować Bilety  
w automatach Biletowych? 

Biletomaty są całodobowe. Nie zamykamy • 
ich o 20.00. 
Biletomaty są „obecne” w całej Warszawie. • 
Znajdują się przy stacjach metra i węzłach 
przesiadkowych oraz przy popularnych 
stacjach kolejowych. 
Biletomaty są „szybkie”. Nie trzeba szukać • 
kiosku, pOp-u czy poczty i stać w kolejce. 
Warszawską Kartę Miejską można dołado-
wać „po drodze” w biletomacie.

T e M A T  N u M e r u
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biletOmaty staCjONaRNe – liCZby i lOkaliZaCje
dzielnica liczba lokalizacje (liczba biletomatów)

waRsZawa 

bemowo 13 
ciepłownia Wola (1); gen. s. Kaliskiego (1); Hala Wola (1); Nowe Bemowo (1); Orlich Gniazd (1); os. Gór-
czewska (2); piastów śląskich (1); p+r połczyńska (1); stare Bemowo (1); Widawska (1); Wrocławska (1) ; uD 
Bemowo (1)

białołęka 6 Aluzyjna (1); Białołęka-ratusz (1); Konwaliowa (1); Mehoffera (1); Myśliborska (1); picassa (1)

bielany 23 
Aspekt (1); Bielany-ratusz (1); chomiczówka (1); Metro Młociny (6); Metro słodowiec (3); stare Bielany (2); 
Metro Wawrzyszew (3); piaski (1); sobocka (1); szpital Bielański (1); Wrzeciono (1); Żeromskiego (1); Żubrow-
ska-uKsW (1)

mokotów 39 
Bartycka (1); chełmska (1); Dolna (1); Goraszewska (1); Mangalia (1); Metro pole Mokotowskie (5); Metro 
racławicka (4); Metro służew (5); Metro Wierzbno (4); Metro Wilanowska (9); p+r Metro Wilanowska (1); 
rakowiecka (1); sadyba (1); stępińska (1); św. Bonifacego (1) ; Królikarnia (1) ; pKp służewiec (1)

Ochota 16 
Banacha (1); cH Blue city (2); Dickensa (1); Dw. Zachodni (1); Hala Kopińska (1); pl. Narutowicza (1); rakowiec (1); 
szczęśliwice (1); szczęśliwicka (1); uniwersytet Medyczny (1); pKp Ochota (2); pl. Zawiszy (2); WKD Ochota (1) ;

Praga 
Południe 

26 

al. Zieleniecka (1); Bora-Komorowskiego/Fieldorfa (1); cH promenada (1); Dw. Wschodni (1); Gocław (2); 
Gocławek (1); Gocławska (1); Grenadierów (1); Meissnera (1); park skaryszewski (1); pKp stadion (3); pl. 
szembeka (2); rawar (1); rondo Waszyngtona (3); saska (1); umińskiego (1); Wiatraczna (2); Witolin (1); 
Zamieniecka (1)

Praga 
Północ

16 
Dąbrowszczaków (1); Dw. Wileński (4); Dw. Wschodni (3); inżynierska (1); Namysłowska (1); park praski (2); 
pl. Hallera (1); urząd Dzielnicy praga północ (1); Ząbkowska (1); Żerań FsO (1); 

Rembertów 4 Niedziałkowskiego (1); pKp rembertów (1); rembertów AON (1); rembertów-ratusz (1)

śródmieście 81

al. ks. poniatowskiego (1); centrum (3); DH smyk (1); Dw. centralny (15); Dw. Gdański (3); Dw. śródmieście (5); 
Kino Femina (1); Łazienki Królewskie (1); Metro centrum (9); Metro Dw. Gdański (4); Metro politechnika (5); 
Metro ratusz Arsenał (7); Metro świętokrzyska (6); Muranowska (1); Muzeum Narodowe (2); Noakowskiego (1); 
pKp powiśle (2); pl. Krasińskich (1); pl. unii lubelskiej (1); pl. Bankowy (2); pl. Na rozdrożu (3); pl. Trzech Krzyży 
(1); pl. Zbawiciela (1); Torwar (1); rondo de Gaulle’a (1); solec (1); Topiel (1) ; W-wa śródmieście WKD (1) 

targówek 12 
Bazyliańska (1); Bródno podgrodzie (1); cm. Bródnowski (1); Kołowa (1); Kondratowicza (1); pratulińska (1); 
rembielińska (1); rondo Żaba (1); szpital Bródnowski (1); Targówek (1); Targówek-ratusz (1); Witebska (1) 

ursus 2 pKp ursus (1) ; śmigielska (1)

ursynów 30 
Metro imielin (5); Metro Kabaty (5); Metro Natolin (5); Metro stokłosy (4); Metro ursynów (5); Nowoursynow-
ska (1); p+r Metro ursynów (1); poleczki (1); sGGW rektorat (1); ursynów płn. (1); ursynów Zach. (1)

wawer 7 
instytut Kardiologii (1); pKp Falenica (1); pKp Międzylesie (1); pKp radość (1); pKp Wawer (1); p+r Anin (1); 
Trawiasta (1)

wilanów 1 Wilanów (1) 

włochy 9 
Hynka (1); lotnisko chopina (2); p+r al. Krakowska (1); pKp lotnisko chopina (2); pKp Włochy (1); WKD 
raków (1); WKD salomea (1) 

wola 16 
Dworzec Zachodni (3); J. Olbrachta (1); Koło (1); Młynów (1); Muzeum powstania Warszawskiego (1); Okopo-
wa (1); os. Wolska (1); płocka-szpital (1); powązkowska (1); reduta Wolska (2); szpital Wolski (1); ZTM (2)

żoliborz 13 ks. popiełuszki (1); Metro Marymont (6); Metro pl. Wilsona (5); p+r Metro Marymont (1) 

POZa waRsZawą 

legionowo 2 pKp legionowo (1); legionowo przystanek (1)

Otwock 1 pKp Otwock (1)

michałowice 1 WKD Opacz (1)

Piaseczno 1 pKp piaseczno (1)

Piastów 1 pKp piastów (1)

Pruszków 1 pKp pruszków (1)

sulejówek 1 pKp sulejówek (1)

Zielonka 1 pKp Zielonka (1)

Regularnie aktualizowana lista biletomatów znajduje się na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego.
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reGiON, MiAsTO, KOleJ, 
AuTOBus – ZiNTeGrOWANY 
TrANspOrT DlA lepsZeJ 
JAKOści i WiĘKsZeGO KOM-
FOrTu ŻYciA MiesZKAŃcÓW 
pOlsKicH MiAsT. TO BYŁO 
HAsŁO prZeWODNie KON-
Gresu TrANspOrTu pu-
BlicZNeGO 2012, KTÓrY 
ODBYŁ siĘ 26 WrZeśNiA W 
WArsZAWie. ZGrOMADZiŁ 
ZNAMieNiTYcH GOści, Nie 
TYlKO Z pOlsKi. ZArZąD 
TrANspOrTu MieJsKieGO 
MiAŁ W NiM ZNAcZącY 
uDZiAŁ, MerYTOrYcZNY i… 
JuBileusZOWY. 

17
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ZiNtegROwaNy tRaNsPORt  
= JAKOść i KOMFOrT pODrÓŻNYcH

W 2012 roku mija 20 lat od powstania 
ZTM-u. Z tej okazji dyr. Andrzej Franków 
wręczył 42 okolicznościowe statuetki, 
którymi symbolicznie podziękowano 
osobom, instytucjom, władzom, prze-
woźnikom, producentom taboru, czyli 
wszystkim, którzy wspierali i wspierają 
Zarząd Transportu Miejskiego w budo-
waniu zrównoważonego systemu trans-
portu publicznego w stolicy.

prezydent Warszawy otwierając kon-

gres mogła z dumą mówić o tym, że 
transport publiczny w stolicy jest „coraz 
bardziej przyjazny pasażerom i środo-
wisku”, że dokonano bezprecedensowej 
wymiany taboru, a w ubiegłym roku ZTM 
przewiózł ponad miliard pasażerów. Mó-
wiła również o „zaszokowaniu tych, któ-
rzy byli na eurO w Warszawie” sprawną 
organizacją komunikacji, doszło nawet 
do tego, że niektórzy pracownicy ratu-
sza „żałują, że eurO już się skończyło”.

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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Był to doskonały wstęp do krótkiej 
uroczystości, podczas której uhono- 
rowano: 

przedstawicieli władz samorzą-• 
dowych warszawy, województwa 
mazowieckiego oraz urzędu miasta 
(statuetki otrzymali: Hanna Gronkie-
wicz-Waltz - prezydent m.st. Warsza-
wy, Jacek Wojciechowicz - zastępca 
prezydenta m.st. Warszawy, Adam 
struzik - marszałek województwa 
mazowieckiego, Grażyna lendzion 
- dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, 
Andrzej Massel - podsekretarz sta-
nu ds. kolejnictwa w Ministerstwie 
Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej, Mieczysław reksnis 
- dyrektor Biura Drogownictwa i Ko-
munikacji urzędu m.st. Warszawy, 
Janusz Galas - zastępca dyrektora 
Biura Drogownictwa i Komunikacji, 
inżynier ruchu m.st. Warszawy, Jan 
Jerzy Kulik - dyrektor Biura rozwoju 
Miasta urzędu m.st. Warszawy, Wie-
sław Witek - dyrektor Biura Koordy-
nacji inwestycji i remontów w pasie 
Drogowym urzędu m.st. Warszawy, 
Anna piotrowska - dyrektor Zarząd 
Miejskich inwestycji Drogowych 
urzędu m.st. Warszawy)

za wsparcie merytoryczne i współ-• 
pracę z przedsiębiorstwami komu-
nikacyjnymi z innych miast (statu-
etki otrzymali: prof. dr hab.inż.Woj-
ciech suchorzewski z politechniki 
Warszawskiej, prof. dr hab.inż. An-
toni szydło - prezes stowarzyszenia 
inżynierów i Techników Komunikacji, 

przedstaWiciele operato-
róW systemu biletoWego 
i producentóW taboru 
(statuetki otrzymali: 
firma ams, asec s.a., city 
channel s.a., macro-
system, mennica polska 
s.a., pesa bydgoszcz s.a., 
przedsiębiorstWo robót 
budoWlanych i drogo-
Wych trebor, solaris bu-
s&coach s.a., neWag s.a.).

http://www.ztm.waw.pl
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dr inż. Andrzej Brzeziński - zastępca 
dyrektora instytutu Dróg i Mostów, 
Wydział inżynierii lądowej politech-
niki Warszawskiej, przedsiębiorstwo 
Komunikacji samochodowej „pO-
lONus” w Warszawie s.A, Zarząd 
Transportu Miejskiego w poznaniu, 
Zespół Doradców Gospodarczych 
TOr sp. z o.o., Zue s.A Kraków, Klub 
Miłośników Komunikacji Miejskiej, 
stowarzyszenie sympatyków Ko-
munikacji szynowej) 

instytucje kolejowe•  (statuetki 
otrzymali: Koleje Mazowieckie-KM 
sp. z o.o., pKp intercity s. A., pKp 
polskie linie Kolejowe s.A, przewo-
zy regionalne sp. z o.o., Warszawska 
Kolej Dojazdowa sp. z o.o., instytut 
Kolejnictwa w Warszawie)

spółki i firmy przewozowe nadzoro-• 
wane przez Ztm (statuetki otrzyma-
li: szybka Kolej Miejska sp. z o.o., iTs 
Michalczewski, Metro Warszawskie 
sp. z o.o., Miejskie Zakłady Autobu-
sowe sp. z o.o., Mobilis sp. z o.o., pKs 
Grodzisk Mazowiecki sp. z o.o., Tram-
waje Warszawskie sp. z o.o)

nie tylko ztm dziękoWał 
za Wiele lat oWocnej 
Współpracy. szefoWie 
solarisa Wręczyli dyrek-
toroWi bursztynoWego 
jamnika, a od kolei ma-
zoWieckich otrzymał 
bardzo trWały „dyplom”.

www.facebook.com/ztm.warszawa
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tRamwajem Na Plażę 
(pOD cZuJNYM OKieM TelesKOpu)
W NAsZYcH WĘDrÓWKAcH pO śWiecie KOMuNiKAcJi MieJsKieJ pOWrAcAMY u scHYŁKu 
lATA NA sŁONecZNY pÓŁWYsep KrYMsKi. pOprZeDNiM rAZeM JecHAliśMY TrOleJBuseM 
Z leŻąceGO W sercu KrYMu sYMFerOpOlA DO NADMOrsKicH KurOrTÓW TZW. pOŁu-
DNiOWeGO BrZeGu, cZYli AŁusZTY i JAŁTY. TAMTeJsZe KAMieNisTe plAŻe pOŁOŻONe W 
BAJKOWeJ sceNerii GÓr KrYMsKicH sTANOWią JeDYNie NieWielKą cZĘść cZArNOMOr-
sKieGO WYBrZeŻA. BAZA leTNisKOWA rOZWiNĘŁA siĘ TAKŻe W iNNYcH cZĘściAcH pÓŁ-
WYspu, M.iN. W JeGO ZAcHODNieJ cZĘści - pŁAsKieJ, OBFiTuJąceJ W sŁONe JeZiOrA i 
piĘKNe piAsZcZYsTe plAŻe. JeDNYM Z TAKicH MieJsc JesT eupATOriA (uKr. JeWpATOriJA), 
sŁYNącA Z NAJWiĘKsZeJ W reGiONie ilOści DNi sŁONecZNYcH W rOKu.
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wszystkimi radzieckimi misjami ko-
smicznymi, jazdą łunochodu po Księ-
życu czy lotami sond na Wenus. Nad 
okolicą dominuje ogromna czasza 
radioteleskopu, nadająca niezwykły 
charakter temu miejscu. 

Jednak dla nas główną ciekawostką 
Mołocznego jest „tramwajczik”, czyli 
1,5-kilometrowa linia tramwajowa ob-
sługująca miejscowy pensjonat „Brze-
gowy”. Mimo swojej nazwy pensjonat 
położony jest blisko 2 km od brzegu 
morza i oddzielony od niego pasmem 

Do tego uroczego kurortu zapewne 
jeszcze w naszej rubryce wrócimy, z 
uwagi na niezwykły system tramwajo-
wy w nim funkcjonujący. Atrakcją jest 
oddalona o 8 kilometrów w kierunku 
zachodnim, niewielka wieś Mołoczna, 
na pierwszy rzut oka nie różniąca się 
od pozostałych ukraińskich chutorów. 
Trudno w to uwierzyć, ale to właśnie w 
tej miejscowości, mieściło się główne 
centrum łączności kosmicznej, jeden 
z najlepiej strzeżonych obiektów w 
czasach Zsrr, z którego sterowano 

Skład tramwajowy, który tworzą dwa 
wagony silnikowe typu Gotha, wyprodu-
kowano w byłej NRD w latach 1958-60

www.ztm.waw.pl
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elektryczną. Z Żytomierza i pobliskiej 
eupatorii pozyskano łącznie cztery 
wagony tramwajowe. Otwarcie linii 
nastąpiło 18 sierpnia 1989 roku.

linia ma długość 1540 metrów i uwa-
żana jest za najkrótszą linię tramwajo-
wą na świecie. cała trasa prowadzi po 
prostej z jednym niewielkim łukiem w 
połowie trasy. po drodze nie ma żad-
nych przystanków, a linia nie krzyżuje 
się z żadną drogą. przed przystankiem 
końcowym przy pensjonacie odgałę-
zia się tor do zajezdni posiadającej 
obecnie tylko jedno stanowisko. 

podstawową grupą pasażerów są 
goście pensjonatu. W cenę turnusu 
wliczone są przejazdy tramwajem, a 
także wstęp na strzeżoną plażę. po-
zostali pasażerowie płacą za przejazd 
u konduktora. Załoga tramwaju w Mo-
łocznym delegowana jest z przedsię-
biorstwa tramwajowego w pobliskiej 
eupatorii. Tabor składa się obecnie 
tylko z jednego składu tramwajowego, 
który tworzą dwa wagony silnikowe 
typu Gotha, wyprodukowane w byłej 
NrD w latach 1958-60. 

„Tramwajczik” funkcjonuje tylko w 
sezonie letnim, z reguły od połowy ma-
ja do połowy września. czas przejazdu 
całej trasy wynosi 6 minut. pierwszy 
kurs z pensjonatu wykonuje o 8.30, 
ostatni z plaży odjeżdża o 19.05. czę-
stotliwość kursowania wynosi 20 mi-
nut. Od 13.00 do 14.20 trwa przerwa 
ze względu na... obiad w pensjonacie. 
W rzeczywistości w razie potrzeby 
tramwaj wykonuje więcej kursów, a 
rozkład pozostaje czystą teorią.

Tramwaj w Mołocznem pomimo swej 
mikroskopijnej skali zostawia nieza-
tarte wspomnienia. Obraz typowych 
raczej dla ulic dużego miasta pojaz-
dów w ostępach dzikiej przyrody, przy 
akompaniamencie śpiewu mew i szu-
mu fal na długo pozostaje w pamięci. 
Jazda niemal muzealnym tramwajem, 
wzdłuż wysychających latem słonych 
jezior wydaje się zdecydowanie zbyt 
krótka. Jako rekompensata pozostaje 
kąpiel w Morzu czarnym, pod czujnym 
okiem kosmicznego radioteleskopu.

Tekst i zdjęcia: Marcin stiasny

słonych jezior. W 1986 roku, po awarii 
elektrowni jądrowej w czarnobylu zo-
stał przeznaczony na potrzeby koleja-
rzy ze skażonych terenów. Kolejarska 
brać, dostrzegając mankamenty po-
łożenia obiektu, postanowiła wybu-
dować linię tramwajową z pensjonatu 
do plaży.

Budowę rozpoczęto wiosną 1989 
roku. ułożono 1,5 km toru o rozsta-
wie 1000 mm, postawiono budynek 
garażu oraz wybudowano podstację 

Mewa i delfin na tramwaju? To nie 
pomyłka, gdyż tym tramwajem można 
dojechać z pensjonatu „Brzegowy” do 
pobliskiej plaży

To najkrótsza trasa tramwajowa na 
świecie o długości zaledwie 1540 m

www.facebook.com/ztm.warszawa
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skąD się biORą  
„OgóRkOwe” Zabytki?

ZAcZĘŁO siĘ sKrOMNie W 
1998 rOKu. cZŁONKOWie 
KluBu MiŁOśNiKÓW KO-
MuNiKAcJi MieJsKieJ W 
WArsZAWie ODNAleŹli 
ZApusZcZONY, pOMAZANY 
GrAFFiTi AuTOBus sTOJącY 
NA pArKiNGu OsieDlOWYM 
NA WrOcŁAWsKiM KOZA-
NOWie. pO prAWie rOKu 
ODKupili GO i WspÓl-
Nie Z FABrYKą W JelcZu 
prZeprOWADZili reMONT. 
OBecNie sTOWArZYsZe-
Nie JesT WŁAścicieleM 
NAJWiĘKsZeJ KOleKcJi 
TYcH ZABYTKOWYcH Au-
TOBusÓW W pOlsce, MA 
sZesNAście AuTOBusÓW.

22

Zabytki nie pojawiają od tak: potrzeba 
wiele czasu i cierpliwości, by odnale-
ziony na działce szkielet zamienić w 
lśniący i pachnący nowością pojazd. 
KMKM nie boi się jednak takich wy-
zwań, ponieważ wielką satysfakcją jest 
widok po skończeniu prac. Klubowicze, 
którzy godzinami majstrują przy auto-
busach, nie są może tak zauważalni jak 
konduktorzy w tradycyjnych strojach, 
ale zasługują na ogromny szacunek. 
Bez nich nie byłoby tylu pięknych po-
jazdów we flocie stowarzyszenia.

pierwszym autobusem w kolekcji 
był autobus Jelcz MeX 272 z numerem 
taborowym 1983. KMKM pozyskał au-
tobus dzięki wsparciu sponsora. Nie-
stety, przeprowadzony pod złym nad-
zorem remont pozbawił MeX-a wielu 
elementów historycznych i przywdział 
go w niezgodne z epoką barwy. Fabry-
ka nie mogła sobie jednak poradzić z 
naprawą skodowskiego silnika, dlate-
go na wpół wyremontowany autobus 
przyholowano do Warszawy. Wkrótce 

wynikły problemy natury formalno-
prawnej, skutkiem czego, przez kolej-
ne trzy lata „ogórek” przeczekał na te-
renie Muzeum przemysłu w d. Fabryce 
Norblina przy ul. Żelaznej. 

W 2001 roku za fundusze pocho-
dzące z nagrody miasta stołecznego 
Warszawy udało się odkupić MeX-a z 
rąk sponsora. pierwsza publiczna pre-
zentacja autobusu miała miejsce do-
piero jesienią 2002 roku, kiedy to go-
ścił na pierwszych Dniach Transportu 
publicznego w zajezdni „Wola”. Mimo, 
iż MeX wciąż był niesprawny i straszył 
masą niezgodnych ze swoją epoką de-
tali, wzbudził nielada zainteresowanie 
wśród gości.

pozytywne emocje, które wśród od-
wiedzających DTp wzbudził „ogórek”, 
„odbiły się” także na władzach Miej-
skich Zakładów Autobusowych, które 
wyraziły zainteresowanie wsparciem 
działań KMKM. Dzięki mechanikom z 
zajezdni przy ul. Ostrobramskiej pod-
czas następnych Dni Transportu pu-

www.ztm.waw.pl
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blicznego, MeX był już w pełni spraw-
ny i wraz z turystycznym „ogórkiem” 
#8081 woził wokół zajezdni rzesze 
pasażerów. Miejskiemu Jelczowi po-
stanowiono nadać symboliczny nu-
mer 1983. Numer ten otwierał ostat-
nią dostawę MeX-ów, zarazem jest to 
także rok wycofania „ogórków” z ruchu 
liniowego. 

Kolekcja zabytkowych autobusów 
budzi dumę wśród wszystkich klu-
bowiczów. Dzięki prowadzonym re-
montom w całej polsce rozpoczęła się 
ogórkomania! Wiele innych stowarzy-
szeń, miast oraz organizacji podjęło 
się pracy przy wozach. Dzięki temu 
na Zlot Zabytków i Noc Muzeów przy-
jeżdża coraz więcej zabytków.

Jakie zabytki posiada KMKM w swojej 
flocie? Zapraszamy na stronę kmkm.
waw.pl 

Tekst: Mateusz Kania, zdjęcia: KMKM
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www.ztm.waw.pl

„widzisz synku? takim autobusem ta-
ta jeździł do szkoły, jak był w twoim 
wieku” – powiedział trzydziestolatek 
do kilkulatka, wskazując czerwonego 
berlieta. w ostatni weekend (22-23 
września), już po raz jedenasty odby-
ły się Dni transportu Publicznego.

jak DOROsNę, ZOstaNę  
kieROwCą autObusu

Kilkuletni „fanatycy” autobusów, 
deklarujący – „Jak dorosnę, zostanę 
kierowcą autobusu”, mieli okazję „za-
poznać” się z Berlietami, ikarusami 
i najnowocześniejszym nabytkiem 
Miejskich Zakładów Autobusowych 
– solarisem urbino 18 z napędem 
hybrydowym. Dorośli wspominali, 

jednocześnie rosnąc w oczach swo-
ich pociech na superbohaterów, jak w 
„zamierzchłych” czasach codziennie 
podróżowali autobusami nieklima-
tyzowanymi, wysokopodłogowymi i 
niewyposażonymi w system informa-
cji wizualno-dźwiękowej ;-).

W sobotę o 10.00, swoje bramy otworzył Oddział Remontu Taboru MZA. 

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

Na terenie Oddziału Remontu Taboru nie zabrakło stoisk promocyjnych Zarządu Transportu Miejskiego i miejskich przewoźników. 

Po wizycie w Oddziale Remontu Taboru MZA, przyszedł czas na Zajezdnię Tramwajów Warszawskich R-4 „Żoliborz”. 

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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weekeND Z kOmuNikaCją

www.ztm.waw.pl

Podczas Xi Dni transportu Publicz-
nego, na profilu w serwisie spo-
łecznościowym facebook.com/ztm.
warszawa zachęcaliśmy miłośników 
komunikacji miejskiej do fotografo-
wania komunikacji miejskiej i prze-
syłania zdjęć pod adres facebook@
ztm.waw.pl. Otrzymaliśmy bar-
dzo wiele zdjęć, za co dziękujemy 
wszystkim autorom. Poniżej publi-
kujemy najciekawsze.
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