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PRAWIE TRZY RAZY WIÊCEJ STACJI NOWE LOKALIZACJE £ATWIEJSZE U¯YTKOWANIE
Wspólny Bilet prawie w ca³ej aglomeracji Zagraniczna podró¿ tramwajem Nowolazurowa otwarta
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Za oknem œnieg, ale w Zarz¹dzie Transportu Miejskiego 

wre praca zwi¹zana z uruchomieniem Veturilo w sezonie 

2013.  W ubieg³ym roku – ju¿ po pierwszym miesi¹cu 

dzia³ania systemu wypo¿yczania warszawskiego roweru 

publicznego okaza³o siê, ¿e by³ to „strza³ w dziesi¹tkê”, ¿e 

Veturilo jest bardzo potrzebne! A pasja i zaanga¿owanie 

osób pracuj¹cych nad realizacj¹ tego projektu „prze-

s³ania³a wszystkie problemy i niedogodnoœci”. O tym, co 

by³o i co nas czeka mówi £ukasz Puchalski, odpowie-

dzialny za wprowadzenie Veturilo w stolicy. I to jest 

temat numeru w wydaniu marcowym iZTM. Czytelnicy 

magazynu, jako pierwsi poznaj¹ lokalizacje stacji, 

których bêdzie prawie trzy razy wiêcej i bêd¹ w ca³ej 

Warszawie. Poznaj¹ równie¿ nowoœci, które u³atwi¹ 

korzystanie z Veturilo. 

Przygotowaliœmy dla Czytelników  tego wydania 

suplement - mini atlas, w którym poka¿emy lo-

kalizacje wszystkich stacji Veturilo na mapkach 

(suplement prenumeratorzy otrzymaj¹ oddziel-

nie). 

Jak zwykle, w aktualnoœciach przydatne informacje, 

a w Akademii Pasa¿era kolejne lekcje (wa¿ne dla 

amatorów jazdy bez wa¿nego biletu). Zapraszamy na 

zagraniczn¹ wycieczkê tramwajem i opisujemy historiê 

komunikacji tramwajowej w S³upsku.

Zachêcamy do lektury!   

DRODZY CZYTELNICY
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Pasa¿erowie z wiêkszoœci gmin objêtych do tej pory Wspólnym Biletem ZTM-KM-WKD równie¿ po 1 kwietnia 

2013 roku bêd¹ mogli korzystaæ z tego komunikacyjnego udogodnienia. Takiej mo¿liwoœci nie bêd¹ mieli 

pasa¿erowie z gminy Jab³onna. W dalszym ci¹gu niepewny jest los Wspólnego Biletu na terenie powiatu 

wo³omiñskiego. 
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WSPÓLNY BILET ZOSTAJE PRAWIE W CA£EJ AGLOMERACJI

AKTUALNOŒCI
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Po 1 kwietnia br. bilety ZTM – na obecnie obo-

wi¹zuj¹cych zasadach, czyli od dobowego „wzwy¿” – 

bêd¹ honorowane w poci¹gach Kolei Mazowieckich 

doje¿d¿aj¹cych do Warszawy z:

?Sulejówka Mi³osny (gm. Sulejówek),

?Œródborowa (Otwock),

?Zalesia Górnego (gm. Piaseczno),

?Pruszkowa,

?P³ochocina (gm. O¿arów Mazowiecki),

?Legionowa (przystanki: Legionowo i Legiono-

wo Piaski). Ze wstêpnych deklaracji w³adz 

Legionowa wynika, ¿e Wspólny Bilet bêdzie 

obejmowa³ tak¿e Legionowo Przystanek.

W wyniku decyzji w³adz gminy Jab³onna bilety ZTM 

nie bêd¹ honorowane w poci¹gach KM na odcinku 

Chotomów – Legionowo . 

W dalszym ci¹gu wa¿¹ siê losy Wspólnego Biletu na 

terenie powiatu wo³omiñskiego.  

Ze wstêpnych deklaracji w³adz gminy Micha³owice 

wynika, ¿e Wspólny Bilet zostanie tak¿e ut-

rzymany w poci¹gach WKD na odcinku War-

szawa Œródmieœcie – Opacz. 

Pasa¿erowie doje¿d¿aj¹cy do tej pory poci¹-

Gami KM z Chotomowa (gm. Jab³onna), któ-

rzy maj¹ wykupione i wa¿ne bilety d³ugo-

okresowe ZTM bêd¹ je mogli zwróciæ w ka¿-

dym Punkcie Obs³ugi Pasa¿erów ZTM bez 

potr¹cania op³aty manipulacyjnej. Taki POP 

znajduje siê m.in. na Dworcu Gdañskim. 

W przypadku ewentualnego wycofania siê ze wspó³-

pracy samorz¹dów z innych gmin, ich mieszkañcy 

bêd¹ mogli zwracaæ niewykorzystane bilety d³ugo-

okresowe na takich samych zasadach, jak miesz-

kañcy gminy Jab³onna. 
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Dwa nowe Punkty Obs³ugi Pasa¿erów ZTM - S³u¿ew i Imielin, otwarte pod koniec ubieg³ego roku, dzia³aj¹ ju¿ 

w pe³nym zakresie. Mo¿na w nich przekodowaæ bilet i wyrobiæ spersonalizowan¹ Warszawsk¹ Kartê 

Miejsk¹, a za us³ugi zap³aciæ gotówk¹ lub kart¹ p³atnicz¹.
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WYRÓB KARTÊ NA MOKOTOWIE I URSYNOWIE

AKTUALNOŒCI

W punkcie na stacji Metra S³u¿ew znajduj¹ siê trzy, 

a na stacji Imielin – dwa stanowiska kasjerskie. Pa-

sa¿erowie mog¹ w nich wyrobiæ spersonalizowan¹ 

kartê miejsk¹, kupiæ i zwróciæ bilety kartonikowe, 

uzyskaæ niezbêdne informacje na temat taryfy 

przewozowej, zakodowaæ bilet na karcie, z³o¿yæ 

skargê lub wniosek i odwo³aæ siê od wystawionego 

wezwania do zap³aty.

Nowe Punkty Obs³ugi Pasa¿erów na po³udniowym 

odcinku I linii metra s¹ czynne od poniedzia³ku do 

pi¹tku, w godz. 7.00-20.00, a POP S³u¿ew równie¿ 

w sobotê, w godz. od 8.30 do 15.30. 
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NOWY ROZK£AD METRA
11 lutego, po zakoñczeniu ferii zimowych, wszed³ w ¿ycie nowy rozk³ad jazdy podziemnej kolei. 

Miêdzy godzinami szczytu, póŸnym wieczorem oraz w dni wolne od pracy poci¹gi kursuj¹ rzadziej. 

W nowym rozk³adzie jazdy zosta³a utrzymana 

czêstotliwoœæ kursowania poci¹gów w godzinach 

szczytu porannego (co 2 min 50 sek.) i popo³udnio-

wego (co 3 min). Bez zmian kursuj¹ równie¿ w 

weekendowe noce, czyli do ok. godz. 3.00, z 

czêstotliwoœci¹ co 15 minut. Niewielka zmiana 

czêstotliwoœci kursowania dotyczy jedynie tych 

okresów, w których z metra korzysta mniejsza liczba 

pasa¿erów. 

Czêstotliwoœæ kursowania miêdzy godzinami szczy-

tu zosta³a zmniejszona z 3 min 50 sek. do 4 min 10 

sek. W godzinach od 21.00 do 23.00 czêstotliwoœæ 

kursowania podziemnej kolei jest zmniejszana 

stopniowo - z 6 min 40 sek. do 9 min 50 sek.

W soboty, w godz. 10.00-17.00 poci¹gi kursuj¹ co 

5 min 50 sek. a nie co 4 min 50 sek., jak przed 

feriami. Miêdzy godz. 17.00 a 20.00 czêstotliwoœæ 

zosta³a zmniejszona z 5 min 50 sek. do 7 min. 

Miêdzy godz. 20.00 a 23.00 czêstotliwoœæ jest 

zmniejszana stopniowo z 7 min 15 sek. do 9 min. 

Rzadziej jeŸdzimy równie¿ w niedziele i œwiêta. 

Czêstotliwoœæ w te dni, w godz. 6.30 – 19.00, zosta³a 

zmniejszona z 5 min 50 sek. do 6 min 45 sek. W godz. 

19.00 – 23.00 czêstotliwoœæ jest zmniejszana stop-

niowo z ok. 7 min do ok. 9 min 50 sek.



Od 1 marca br. – po oddaniu  do u¿ytku pierwszego odcinka ulicy Nowolazurowej – autobusy linii 187 i 394 

kursuj¹ zmienionymi trasami. Trasa linii 194 nie zmieni³a siê.

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

NOWOLAZUROWA OTWARTA

AKTUALNOŒCI

Autobusy linii 187 zosta³y skierowane na trasê: 

STEGNY - … - Ry¿owa – Nowolazurowa – 

Traktorzystów – Jagie³³y - … - URSUS-

NIED�WIADEK. U³atwi to podró¿owanie miesz-

kañcom osiedli znajduj¹cych siê w bezpoœrednim 

s¹siedztwie ulicy Nowolazurowej.

Autobusy linii 187 dodatkowo zatrzymuj¹ siê na 

przystankach:

?ZAPUSTNA 04 – przystanek na ¿¹danie – zlo-

kalizowany na ulicy Nowolazurowej, bezpoœre-

dnio za skrzy¿owaniem ulic Ry¿owa i Nowo-

lazurowa w kierunku ulicy Traktorzystów,

?BATALIONU W£OCHY 01 i 02 – przystanki 

sta³e – zlokalizowane na ulicy Nowolazurowej, w 

rejonie skrzy¿owania z ulic¹ Batalionu W³ochy,

?POCZTY GDAÑSKIEJ 01 i 02 – przystanki 

na ¿¹danie – zlokalizowane na ulicy Nowola-

zurowej, w rejonie skrzy¿owania z ulic¹ Poczty 

Gdañskiej,

?URSUS-RATUSZ 05 – przystanek na ¿¹danie 

– zlokalizowany na ulicy Nowolazurowej, 

w rejonie skrzy¿owania z ulic¹ Traktorzystów 

w kierunku ulicy Ry¿owej. 
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Autobusy linii 394 kursuj¹ tras¹: URSUS-RA-

TUSZ – pl. Czerwca 1976 r. – Traktorzystów – 

Lalki – Koœciuszki – Bohaterów Warszawy – 

S³awka – Dzieci Warszawy – Ry¿owa – 

Prystora – SK£ADKOWSKIEGO (powrót: Sko-

roszewska – Dzieci Warszawy).

Autobusy tej linii dodatkowo zatrzymuj¹ siê na 

przystanku CHE£MOÑSKIEGO 01 (przystanek 

na ¿¹danie), zlokalizowanym na ulicy Skoroszew-

skiej,  w rejonie skrzy¿owania z ulic¹ Che³moñskiego 

w kierunku ulicy Dzieci Warszawy.

Autobusy linii 174 i 210 zosta³y skierowane na 

nastêpuj¹ce trasy objazdowe:

?174 – w obu kierunkach – BOKSERSKA – … 

– Modzelewskiego – Domaniewska – Sa-

mochodowa – Woronicza – al. Niepod-

leg³oœci – ... – ZACHÊTA; 

?210 – w obu kierunkach – URSYNÓW P£N. – 

… – al. Lotników – Modzelewskiego – 

al. Wilanowska – al. Niepodleg³oœci – 

Woronicza … – EMILII PLATER. 

Dla linii 174 uruchomiono dodatkowy przystanek 

SAMOCHODOWA 53, zlokalizowany przy ulicy 

Samochodowej, za skrzy¿owaniem z ulic¹ Woro-

nicza w kierunku ulicy Domaniewskiej. Przywró-

cono przystanek METRO WILANOWSKA 03 i 

zawieszono funkcjonowanie przystanków: 

KRÓLIKARNIA 08, OS. DOMANIEWSKA 03 

i 04 oraz MODZELEWSKIEGO 02.

Zmiany bêd¹ obowi¹zywa³y do odwo³ania.

Autobusy linii 174 i 210, od 27 lutego br., kursuj¹ trasami objazdowymi. Zmiany s¹ spowodowane 

wy³¹czeniem z ruchu ulicy Domaniewskiej, zwi¹zanym z kolejnym etapem budowy al. KEN.

AUTOBUSY LINII 174 I 210 NA TRASACH OBJAZDOWYCH



Siedem minut autobusem, szeœæ minut na 

przesiadkê, 15 minut poci¹giem – czyli ³¹cznie 

mniej ni¿ pó³ godziny. W jaki sposób szybko 

dotrzeæ z Choszczówki i Bia³o³êki Dworskiej do 

metra? Wystarczy korzystaæ z linii autobusowej 

176 z przesiadk¹ do poci¹gu. 

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

176 Z PRZESIADK¥ 
NA POCI¥G 

AKTUALNOŒCI

Zarz¹d Transportu Miejskiego zsynchronizowa³ 

rozk³ad jazdy linii 176 (CHOSZCZÓWKA – PL. 

HALLERA) z rozk³adami jazdy poci¹gów Szybkiej 

Kolei Miejskiej (linie S3 i S9) i Kolei Mazowieckich, 

zatrzymuj¹cych siê na przystanku kolejowym War-

szawa P³udy.

Dziêki temu mieszkañcy Choszczówki i Bia³o³êki 

Dworskiej, pracuj¹cy lub ucz¹cy siê w centrum 

stolicy, mog¹ w pó³ godziny dostaæ siê do stacji metra 

Dworzec Gdañski.

Przyk³adowy autobus linii 176 wyrusza w dzieñ 

powszedni z Choszczówki o 7.44. Siedem minut 

póŸniej zatrzymuje siê na przystanku PKP P³udy. 

Poci¹g SKM odje¿d¿a z przystanku kolejowego 

Warszawa P³udy o 7.57, a na stacjê kolejow¹ 

Warszawa Gdañska dociera 12 minut po ósmej. Tam 

pasa¿erowie maj¹ do wyboru szybk¹ komunikacjê 

szynow¹ – metro oraz tramwaje kursuj¹ce ulicami 

gen. Andersa i S³omiñskiego.

Kursy linii 176 – zsynchronizowane z kolejowymi 

rozk³adami jazdy – zosta³y specjalnie oznaczone w 

rozk³adach jazdy dostêpnych na przystankach i na 

stronie internetowej. Kursy z mo¿liwoœci¹ dogodnej 

przesiadki na przystanku kolejowym Warszawa 

P³udy do poci¹gów SKM zosta³y oznaczone liter¹ „s”, 

a do poci¹gów Kolei Mazowieckich liter¹ „m”.
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W poci¹gach Szybkiej Kolei Miejskiej, na liniach S2 

(Sulejówek Mi³osna – Warszawa Lotnisko Chopina) i 

S3 (Legionowo – Warszawa Lotnisko Chopina) zosta³ 

zainstalowany nowy system zapowiedzi g³osowych, 

u³atwiaj¹cy planowanie podró¿y. Przed wa¿nymi 

przystankami i stacjami kolejowymi (Warszawa Za-

chodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Œródmieœ-

cie, Warszawa Wschodnia, Warszawa Stadion) wyg³a-

szane s¹ w jêzyku polskim i angielskim zapowiedzi 

g³osowe informuj¹ce o kolejnym przystanku i 

mo¿liwych przesiadkach.

Przyk³adowo, pasa¿erowie poci¹gu SKM linii S2, 

przed stacj¹ Warszawa Œródmieœcie dowiedz¹ siê, ¿e 

wysiadaj¹c na tym przystanku bêd¹ mogli przesi¹œæ 

siê do innych poci¹gów podmiejskich oraz metra.

Z myœl¹ o kibicach przyje¿d¿aj¹cych do Warszawy na 

mecze rozgrywane na Stadionie Narodowym, przygo-

towano zapowiedzi informuj¹ce, ¿e aby dostaæ siê na 

stadion nale¿y wysi¹œæ na przystanku Warszawa Sta-

dion.

Wprowadzenie podobnego systemu zapowiedzi g³o-

sowych w jêzyku polskim i angielskim planowane jest 

tak¿e w metrze. Przed stacjami Centrum i Dworzec 

Gdañski bêd¹ wyg³aszane komunikaty o mo¿liwoœci 

przesiadki do poci¹gów podmiejskich i dalekobie¿-

nych (Centrum) oraz do poci¹gów podmiejskich 

(Dworzec Gdañski).

System dwujêzycznych zapowiedzi g³osowych, prawie 

od roku, funkcjonuje w wybranych autobusach i tram-

wajach. Objête s¹ nim przystanki: Dworzec Central-

ny, Dworzec Wschodni, Stare Miasto, Plac Zamkowy 

oraz Lotnisko Chopina.

„Nastêpny przystanek Warszawa Œródmieœcie. Mo-

¿liwoœæ przesiadki na inne poci¹gi i metro. Next 

stop Warszawa Œródmieœcie – Warsaw City Centre. 

Possible change to other trains and to the metro 

line” – od pocz¹tku marca br. takie zapowiedzi 

s³ychaæ w poci¹gach SKM na wybranych przys-

tankach kolejowych. Dziêki temu, obcokrajowcy 

oraz goœcie spoza Warszawy ³atwiej zaplanuj¹ 

podró¿. 

O PRZESIADKACH 
PO POLSKU I ANGIELSKU 



Trzynastoletni zwyciêzca licytacji trasy marzeñ w XXI finale Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy z pew-

noœci¹ d³ugo nie zapomni tej wizyty w stolicy. W sobotê, 23 lutego 2013 roku, zabra³ rodziców na przeja¿-

d¿kê Lini¹ Bartka z numerem 699.

LINIA BARTKA NA TRASIE

AKTUALNOŒCI
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Kilka minut przed 12.00 na pêtlê przy Dworcu Wschodnim, od strony ul. Kijowskiej 

podjecha³ przegubowy Ikarus 28.37. Za kierownic¹ siedzia³ cz³onek Klubu 

Mi³oœników Komunikacji Miejskiej, Piotr Stanek. Chwilê póŸniej przywitaliœmy 
 z rodzicami. Jeszcze tylko wywiad dla telewizji i 

ruszyliœmy w trasê.

Trasa linii  (numer te¿ wymyœli³ Bartek) zaczyna³a siê i koñczy³a przy Dworcu 

Wschodnim. Zapytaliœmy, dlaczego akurat w tym miejscu? Przyjecha³em z ro-

dzicami do Warszawy poci¹giem i chcia³em, aby by³o najbli¿ej – odpowiedzia³. 

Bartek zaproponowa³ jeszcze dwie trasy (niestety zbyt d³ugie: ponad 80 i 150 km), 

które te¿ zaczyna³y siê przy dworcu.

Bartka Pra¿mowskiego

699
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Ca³a ta podró¿ komunikacyjna by³a okazj¹ do rozmowy z Bartkiem, który jest uczniem VI 

klasy. Uczy siê nieŸle, co potwierdzi³a mama. Najbardziej lubi matematykê. Chodzi 

równie¿ na lekcje angielskiego i francuskiego. W tym pierwszym ju¿ swobodnie 

porozumiewa siê - co wa¿ne, poniewa¿ komunikacjê poznaje je¿d¿¹c z rodzicami po 

Europie. Fanem komunikacji jest od 5 lat. Poza tym, hoduje rybki i lubi gry komputerowe. 

Mimo m³odego wieku wie bardzo wiele o komunikacji i potrafi broniæ swojej opinii o niej. 

Na przyk³ad zna metro w Warszawie, Pary¿u i Londynie. To ostatnie uwa¿a za najlepsze, 

poniewa¿  jedna z linii wozi pasa¿erów a¿ 58 km od centrum Londynu!

Podobnie mówi³ o komunikacji w Polsce – zna tê w Krakowie, Gdañsku 

i Poznaniu. Najbardziej podoba mu siê w Krakowie, gdzie je¿d¿¹ sk³ady 

trzywagonowe. Opowiedzia³ o autobusach w Zgierzu, choæ na pocz¹tku znowu 

nieco nas zadziwi³.  Zapytany o komunikacjê autobusow¹ w swoim mieœcie 

poprosi³ o doprecyzowanie, czy chcemy siê dowiedzieæ wiêcej: o liniach czy 

pojazdach.

Bartek te¿ pozna³ kilka ciekawostek o sto³ecznej  komunikacji – o buspasach, 

tramwaju duo, zielonych torowiskach, kosmicznych wiatach przystankowych. 

A jako, ¿e sobota by³a dniem przewodników pozna³ równie¿ historie mijanych 

miejsc. 
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Wróciliœmy w rozmowie do pocz¹tku, czyli licytacji.  Bartek powiedzia³, ¿e 
przegl¹da³ aukcje, poniewa¿ mia³ nadziejê znaleŸæ cos ciekawego. W licytacji 
bra³em udzia³ pierwszy raz. Poza tym pieni¹dze zosta³y przeznaczone na 
szczytny cel. Zacz¹³ od 300 z³, 11 przeciwników pokona³ kwot¹ 999,99 z³.
Jak widzi swoj¹ przysz³oœæ? Chcê byæ motorniczym, bo tramwajem ³atwiej 
kierowaæ. Po skoñczeniu gimnazjum poszukam szko³y, w której bêdê móg³ 
przygotowaæ siê do zawodu motorniczego  tramwaju lub kierowcy autobusu. 

Fina³em podró¿y lini¹ 699 by³ moment przekazania Bartkowi tablic z oznakowaniem autobusu oraz 

firmowych upominków. I ¿yczeñ, aby w przysz³oœci spe³ni³ swoje marzenia i bezpiecznie wozi³ ludzi.

Tras¹ marzeñ zwyciêzca licytacji WOŒP móg³ pojechaæ dziêki wspó³pracy Zarz¹du Transportu 

Miejskiego z Miejskimi Zak³adami Autobusowymi.

Tabor spisywa³ siê bardzo dobrze, a warunki pracy maszynisty s¹ komfortowe – podsumowa³ podró¿ w kabinie 

maszynisty poci¹gu SKM Marcin Mochocki, zwyciêzca licytacji WOŒP.  

W ramach tegorocznego fina³u Wiel-

kiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, 

Szybka Kolej Miejska – we wspó³pracy z 

Zarz¹dem Transportu Miejskiego – 

wystawi³a na licytacjê przejazd w kabi-

nie maszynisty. Licytacjê (za 600 z³) 

wygra³ . 

3 lutego br. towarzyszy³ maszyniœcie w 

przejeŸdzie poci¹giem 35WE. By³o zna-

komicie – wspomina pan Marcin. Ta-

bor spisywa³ siê bardzo dobrze, a wa-

runki prcy maszynisty s¹ komfortowe. 

Co ciekawe, mimo niedzieli, z po³¹czeñ 

korzysta³o wielu pasa¿erów, co poka-

zuje, ¿e SKM dobrze wpisuje siê w 

Marcin Mochocki

system komunikacyjny aglomeracji 

warszawskiej. 

Marcin Mochocki kolej¹ interesuje siê 

od dziecka. Jego obecna praca zawo-

dowa równie¿ zwi¹zana jest z kolej¹. 

Mogê powiedzieæ, ¿e jestem fanem in-

frastruktury transportowej i mia³em 

szczêœcie, ¿e mog³em po³¹czyæ swoje 

zainteresowania z ¿yciem zawodo-

wym. Aukcjê wybra³em dlatego, ¿e 

zawsze chcia³em przejechaæ siê w ka-

binie maszynisty, ale nigdy nie mia³em 

okazji. Wczeœniej po prostu wrzuca³em 

pieni¹dze do puszki – wyjaœnia pan 

Marcin. 

WCZEŒNIEJ WRZUCA£EM PIENI¥DZE DO PUSZKI
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WYSOKO
POPRZECZKÊ USTAWILIŒMY

Rozmowa z £ukaszem Puchalskim, kierownikiem Dzia³u Zarz¹dzania Wêz³ami Komuni-

kacyjnymi oraz pe³nomocnikiem prezydent Warszawy ds. komunikacji rowerowej, który 

jest odpowiedzialny za wprowadzenie systemu warszawskiego roweru publicznego 

Veturilo w stolicy. Na zdjêciu z Ralfem Kalupnerem, za³o¿ycielem firmy Nextbike.

Pewnie nie mo¿esz siê ju¿ doczekaæ rozpoczêcia – jak 

mawiaj¹ mi³oœnicy seriali – „drugiego sezonu” Veturilo…

Pozostaj¹c w tematyce serialowej – w drugim sezonie 

widzowie zawsze oczekuj¹ nowoœci. Jakie nowoœci 

czekaj¹ na mi³oœników Veturilo?

Bardziej nie mogê siê doczekaæ jego zakoñczenia. 

Zakoñczenia s¹ o wiele ciekawsze ni¿ pocz¹tki. 

Pozwalaj¹ przeanalizowaæ wszystkie osi¹gniêcia pod 

k¹tem za³o¿onych celów i odpowiedzieæ sobie na 

pytanie: czy siê uda³o? Koniec sezonu bêdzie te¿ czasem 

na z³apanie oddechu. 

Przede wszystkim nowe lokalizacje. System „rozszerzy 

siê” na Œródmieœcie po³udniowe, czêœæ Ochoty, Pragê 

Pó³noc, Pragê Po³udnie (Saska Kêpa), a tak¿e: Bia³o-

³êkê, ¯oliborz i Targówek. Powstan¹ te¿ trzy kolejne 

stacje finansowane przez inwestorów prywatnych: przy 

Galerii Mokotów i kompleksie biurowym Poleczki Bu-

siness Park. Drug¹ nowoœci¹ s¹ zmiany w sposobie moco-

wania rowerów do stacji – wraz z rozpoczêciem sezonu 

pojawi¹ siê elektrozamki.

Poprzeczkê ustawiliœmy sobie wysoko – minimum 160 

stacji i 2,5 tys. rowerów.

To, jakie dzielnice do³¹cz¹ do systemu wynika³o g³ównie z 

ich inicjatywy. Jesieni¹ ubieg³ego roku ZTM przes³a³ do 

wszystkich dzielnic pisma opisuj¹ce sposób w³¹czenia do 

systemu oraz zasady dotycz¹ce finansowania samych

Jaki jest cel na ten rok? Ile bêdzie wszystkich dzia³aj¹cych 

stacji i ile rowerów do wypo¿yczenia?

W system uda³o siê „wkrêciæ” kolejne dzielnice, m.in. 

Bia³o³êkê, ¯oliborz i Targówek. Wed³ug jakiego „klucza” 

by³y dobierane?



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

T E M A T
NUMERU

10

VETURILO

stacji. Te dzielnice, które by³y zainteresowane zosta³y 

uwzglêdnione w planach na rok bie¿¹cy.

Lokalizacje to wynik bliskiej wspó³pracy ZTM, który zna 

specyfikê i zasady funkcjonowania systemu z dzielni-

cami, które wystêpuj¹ w roli gospodarzy i okreœli³y miej-

sca, w których ich zdaniem rowery s¹ najbardziej po-

trzebne mieszkañcom i bêd¹ siê cieszyæ najwiêkszym 

zainteresowaniem. 

System ma swoj¹ specyfikê. Nie w ka¿dej dzielnicy mo¿-

na go wprowadziæ. Veturilo najlepiej sprawdza siê tam, 

gdzie jest gêsta zabudowa i du¿e wêz³y komunikacyjne. 

Wynika to z przeprowadzonych przez nas badañ i analiz 

popularnoœci poszczególnych stacji. Veturilo to uzupe³-

nienie systemu transportu publicznego i s³u¿y g³ównie 

do tzw. „podró¿y pierwszego i ostatniego kilometra”. 

W dzielnicach takich jak Wawer, Weso³a czy Rembertów 

s¹ inne sposoby zachêcania do ruchu rowerowego, np. 

parkingi typu Bike&Ride, które s¹ tañszym rozwi¹-

zaniem, a w przypadku tych dzielnic prawdopodobnie 

równie¿ skuteczniejszym.

To prawda. Wstêpnie zainteresowanych by³o kilka gmin 

podwarszawskich. Ostatecznie jednak wniosek z³o¿y³ i 

œrodki na ten cel w swoim bud¿ecie zarezerwowa³ tylko 

Konstancin – Jeziorna. Sprawa jest w toku. 

Oczywiœcie warto. To, ¿e podmioty prywatne chc¹ 

uruchamiaæ stacje rowerowe bardzo nas cieszy. 

Zaanga¿owanie kapita³u prywatnego pozwala obj¹æ 

systemem kolejne obszary i zwiêkszyæ liczbê dostêpnych 

rowerów. To tak¿e odci¹¿enie finansowe dla miasta, 

przy realizacji tego projektu. Co wiêcej, przychody z 

wypo¿yczeñ tych rowerów trafiaj¹ do kasy miasta, 

poprawiaj¹c rentownoœæ ca³ego przedsiêwziêcia. A to, 

¿eby tych przychodów by³o jak najwiêcej le¿y w interesie 

rowerzystów. Bowiem od tego roku przychody z 

wypo¿yczeñ rowerów bêd¹ przeznaczane na rozbudowê 

infrastruktury rowerowej w stolicy. Poza tym, obiekty 

takie jak du¿e centra handlowe s¹ dziœ nie tylko 

miejscem, w którym robi siê zakupy. To tak¿e miejsca 

A lokalizacje stacji w tych dzielnicach?

Co z pozosta³ymi dzielnicami? Kiedy ich mieszkañcy te¿ 

bêd¹ mogli trochê „pokrêciæ”?

Podobno na Veturilo „ostrz¹ sobie zêby” niektórzy podwar-

szawscy samorz¹dowcy…

A jak uk³ada siê wspó³praca z firmami komercyjnymi? 

Warto iœæ t¹ drog¹ i uruchamiaæ stacje, np. przy obiektach 

handlowych?

spotkañ. Dziêki inwestycjom w Veturilo, galerie handlo-

we mog¹ wiêc ugruntowaæ swój pozytywny wizerunek, a 

dodatkowo  równie¿ pozyskaæ nowych klientów, którzy 

dziêki lokalizacji stacji bêd¹ czêœciej wybierali te miejsca, 

np. na spotkania z przyjació³mi. Powstanie stacji przy 

budynkach biurowych jest z kolei wynikiem zaintere-

sowania samych pracowników, którzy zamiast traciæ czas 

i paliwo w korkach, a potem szukaæ wolnego miejsca 

parkingowego, chc¹ przyje¿d¿aæ do pracy rowerem. 

Liczba nieuczciwych wypo¿yczaj¹cych nie by³a na 

szczêœcie du¿a, za co jesteœmy bardzo wdziêczni 

u¿ytkownikom. Wprowadzaj¹c  ten sposób przypinania 

rowerów chodzi³o  nam nie tyle o ograniczenie tego 

zjawiska, co o u³atwienie korzystania z systemu. 

Elektrozamki usprawni¹ wypo¿yczenie i zwrot roweru. 

To nic innego, jak elektryczna blokada, która bêdzie 

otwierana lub zamykana przez system. Nie bêdzie 

potrzeby pamiêtania kodu zamka szyfrowego oraz jego 

mechanicznego otwierania i zamykania. Linki z zamkiem 

oczywiœcie zostan¹, natomiast bêdzie to jedynie dodat-

kowe zabezpieczenie, z którego bêdzie mo¿na skorzystaæ 

gdybyœmy chcieli zwróciæ rower w przepe³nionej stacji 

lub pozostawiæ go w innym miejscu w trakcie wypo¿y-

czenia.

Ze wzglêdu na potrzebê zintegrowania systemu Veturilo 

z Bemowo Bike. Ten drugi nie posiada elektrozamków, a 

wykonawca nie by³ w stanie w tak krótkim czasie i w inny 

sposób zintegrowaæ obu tych systemów.

Wspomnia³eœ o nowym sposobie przypinania rowerów – 

elektrozamkach. Jakbyœ w skrócie opisa³ ich dzia³anie? 

Czy to pomo¿e zmniejszyæ liczbê nieuczciwych wypo¿ycza-

j¹cych?

Dlaczego elektrozamki uda³o siê uruchomiæ dopiero teraz? 
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A wracaj¹c do pocz¹tków – pamiêtasz jeszcze, co znaczy 

sama nazwa Veturilo? 

Powiedz - tak z rêk¹ na sercu! Od samego pocz¹tku wie-

dzia³eœ, ¿e siê uda i, ¿e Veturilo jest „skazane na sukces”? 

Nie mia³eœ nigdy ¿adnych w¹tpliwoœci?

No jasne! Veturilo w jêzyku esperanto oznacza m.in. 

pojazd, œrodek transportu. Bardzo cieszê siê, ¿e nazwa 

tak szybko siê przyjê³a i nada³a temu projektowi lokalny, 

warszawski charakter.

Wiedzia³em, ¿e taki system jak Veturilo jest bardzo 

potrzebny mieszkañcom Warszawy. Nie pomyli³em siê! 

Niespe³na dwa tygodnie od startu systemu zarejestro-

wa³o siê w nim tysi¹c osób. Po pierwszym miesi¹cu licz-

ba wypo¿yczeñ przekroczy³a ju¿ 100 tysiêcy!

 

Oczywiœcie, ¿e by³y chwile zw¹tpienia. Ale zwi¹zane by³y 

g³ównie z tym, czy zd¹¿ymy uruchomiæ system na czas 

oraz czy wszystko bêdzie dzia³a³o jak nale¿y. Co do 

zasadnoœci uruchomienia samego systemu – nigdy nie 

mia³em w¹tpliwoœci. Teraz z kolei czasem mam obawy, 

czy infrastruktura rowerowa, która w Warszawie pozos-

tawia wiele do ¿yczenia, nad¹¿y za potrzebami takiej 

rzeszy u¿ytkowników.

Co by³o najwiêkszym problemem, wyzwaniem w trakcie 

przygotowañ do rozkrêcenia Veturilo?

W „sezonie pierwszym” u¿ytkownicy Veturilo przejechali 

ponad 725 tys. kilometrów i spalili przy tym ponad 21 tys. 

kalorii. Jak bêdzie w tym roku?

Zmieniaj¹c nieco temat. Na ile rower bêdzie w stanie 

zmieniæ komunikacyjne nawyki mieszkañców stolicy? 

Wraz z rozwojem systemu kierowcy bêd¹ pozostawiali 

swoje auta a pasa¿erowie komunikacji porzuc¹ tramwaje, 

autobusy i metra na rzecz „dwóch kó³ek”?

A czy ci, którzy przesi¹d¹ siê bêd¹ mieli po czym jeŸdziæ? 

Przybêdzie w Warszawie w tym roku trochê œcie¿ek 

rowerowych? 

Pasja i zaanga¿owanie, z jakim podeszliœmy do realizacji 

tego projektu, przys³ania³a wszystkie problemy i niedo-

godnoœci.

Stosownie do wzrostu liczebnego rowerów i stacji. Myœlê, 

¿e ten wynik uda nam siê co najmniej podwoiæ. Na 

powa¿nie – nie statystyki s¹ tu najwa¿niejsze. Jedynym 

naszym celem jest zadowolenie u¿ytkowników i to, aby 

by³o ich jak najwiêcej.

Czas poka¿e, ale ju¿ po pierwszym, niepe³nym sezonie 

widaæ, ¿e na rower wsiedli ludzie, którzy do tej pory 

korzystali wy³¹cznie z samochodów. Naiwnoœci¹ by³oby 

wierzyæ, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ porzuci samochód 

dla roweru, ale mo¿na za³o¿yæ, ¿e korzystaj¹c z samo-

chodu bêd¹ zauwa¿aæ i szanowaæ rowerzystów na drodze. 

Docelowo zak³adamy, ¿e Veturilo w 2013 roku bêdzie 

szóstym-siódmym systemem miejskich wypo¿yczalni ro-

werowych w Europie, jeœli chodzi o liczbê stacji i rowe-

rów. Tak wiêc potencja³, by Veturilo by³o znacz¹cym uzu-

pe³nieniem publicznego systemu transportu zbiorowego, 

jest niez³y. 

Trochê przybêdzie. Bêdziemy wspieraæ jednostki, które 

do tej pory budowa³y drogi rowerowe. Zamierzamy ak-

tywnie dzia³aæ przy wytyczaniu pasów rowerowych na 

jezdniach i uspokajaniu ruchu na ulicach lokalnych. Pier-

wsze efekty tych prac powinny byæ widoczne ju¿ w wa-

kacje. Wtedy na ulicach, miêdzy innymi Spacerowej i Go-

worka, Gandhi, Ksi¹¿êcej pojawi¹ siê pasy rowerowe. 

Chcemy te¿ w tym roku wprowadziæ strefê „tempo 30” na 

Muranowie. W trakcie realizacji jest Nadwiœlañski Szlak 

Rowerowy, budowana bêdzie droga rowerowa wzd³u¿ 

ulicy Waryñskiego, Nowolazurowej, zakoñczona powin-

na byæ inwestycja przy ulicy Jagielloñskiej. W ramach 

wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wiosn¹ wyty-

czone zostan¹ pasy rowerowe przy ulicy Tamka.
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Uruchomienie systemu Veturilo spotka³o siê z 

bardzo ciep³ym przyjêciem. Pocz¹tkowo stacje 

powsta³y tylko w Œródmieœciu, na Ursynowie i 

Bielanach. Swój oddzielny, ale kompatybilny z 

Veturilo, system uruchomi³o te¿ Bemowo 

(Bemowo Bike). Potem uruchomione zosta³y 

wypo¿yczalnie w Wilanowie. Zainteresowanie by³o 

ogromne. Nic dziwnego, ¿e „wkrêciæ” w Veturilo 

chcia³y siê tak¿e  inne warszawskie dzielnice. Co 

ciekawe, przedsiêwziêcie zainteresowa³o równie¿ 

podmioty komercyjne. Pierwsz¹ prywatn¹ stacjê 

uruchomi³o Centrum Handlowe Arkadia. W tym 

roku powstan¹ trzy kolejne stacje sfinansowane 

przez firmy – dwie przy Galerii Mokotów oraz 

jedna przy kompleksie biurowym Poleczki 

Business Park. 

Jako pierwsze bêd¹ dzia³a³y stacje uruchomione w 

ubieg³ym roku oraz nowe -  w Œródmieœciu, na 

Pradze Pó³noc, Pradze Po³udnie, Ochocie, Woli, 

Mokotowie oraz na Bielanach i Ursynowie. W tym 

samym czasie powstan¹ równie¿ wypo¿yczalnie 

przy Galerii Mokotów i przy Poleczki. W po³owie 

kwietnia uruchomione zostan¹ stacje na Targówku, 

¯oliborzu i Bia³o³êce. 

To nie wszystko – dodatkowo mo¿e byæ uru-

chomione nawet kilkanaœcie stacji komercyjnych. 

O tym, gdzie i kiedy powstan¹ poinformujemy po 

podpisaniu umowy. Najprawdopodobniej rowery 

Veturilo bêdzie mo¿na wypo¿yczyæ tak¿e w 

Konstancinie-Jeziornie. 

PRAWIE TRZY RAZY 
WIÊCEJ STACJI

System Veturilo powiêkszy siê w tym roku prawie trzykrotnie. Oprócz ponad 50 stacji 

uruchomionych w ubieg³ym roku, do u¿ytku zostanie oddane ok. 100 nowych! Powstan¹ 

kolejne wypo¿yczalnie w Œródmieœciu, na Bielanach i Ursynowie a tak¿e na Pradze Pó³noc, 

Pradze Po³udnie, Ochocie, Woli, Mokotowie, ¯oliborzu, Targówku i Bia³o³êce. Czytelnicy 

iZTM jako pierwsi poznaj¹ lokalizacje  nowych stacji Veturilo. 

STACJE VETURILO, Z KTÓRYCH BÊDZIE MO¯NA KORZYSTAÆ W 2013 ROKU

B
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K
A Hanki Ordonówny

Myœliborska – Trasa Mostu Marii Sk³odowskiej-Curie

Produkcyjna – Modliñska

Skarbka z Gór

NOWE STACJE

1
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9

13
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14

7

11

15

8

12
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Metro Stare Bielany

Metro S³odowiec

UKSW I

UKSW II

AWF I

AWF II

Urz¹d Dzielnicy Bielany

Broniewskiego – Perzyñskiego

Conrada 6

Metro M³ociny 

Marymoncka – Dewajtis 

DOTYCHCZASOWE
 STACJE

NOWE STACJE
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al. Niepodleg³oœci – Batorego

Galeria Mokotów I

Galeria Mokotów II

Metro Wilanowska
NOWE STACJE

16

17

18

19

20

24

28

21

25

29

22

26

30

23

27

O
C
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O
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Modzelewskiego – al. Lotników

plac Unii Lubelskiej – Pu³awska

Poleczki Business Park

Wa³brzyska – al. KEN – Metro S³u¿ew

Al. Jerozolimskie – plac Zawiszy

Hala Kopiñska

Pasteura

Stefana Banacha – UW

Lindleya –  Al. Jerozolimskie

Oczki – Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Raszyñska - pomnik Lotnika
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Grójecka – plac Narutowicza 

Lindleya  - Szpital kliniczny Dzieci¹tka Jezus
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Dworzec Wschodni – Lubelska

Francuska – Walecznych 

Walecznych – Peszteñska 

al. Zieleniecka – Teatr Powszechny

al. Solidarnoœci - LO W³adys³awa IV

Fabryka Wódek „Koneser”

Kijowska – Dworzec Wschodni 

Park Praski – bar „Rusa³ka”

plac Hallera - D¹browszczaków

Ratuszowa – ZOO – wejœcie po³udniowe

rondo Starzyñskiego

rondo Waszyngtona – Stadion Narodowy

11 listopada

Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc  

Wybrze¿e Helskie – ZOO – wejœcie pó³nocne

al. Jana Paw³a II -  al. Solidarnoœci

al. Jana Paw³a II -  Anielewicza

al. Jana Paw³a II -  Grzybowska

al. Jana Paw³a II  - plac Mirowski

al. Jana Paw³a II  -  Stawki

Al. Jerozolimskie – rejon Rotundy54
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Andersa  -  Muranowska 

Anielewicza - Andersa

rondo Rados³awa

Bracka  -  Krucza
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63

67

60

64

68

61

65
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Centrum Nauki Kopernik

Dobra  -  Gêsta (BUW)

Dworzec  Warszawa Powiœle -  al. 3-go Maja

Ga³czyñskiego  -  Foksal

Koœcielna (Nowe Miasto)

Krakowskie Przedmieœcie  - Traugutta

Królewska - plac Ma³achowskiego

rondo de Gaulle'a

Marsza³kowska  - Królewska

plac Bankowy – „B³êkitny Wie¿owiec”

plac Krasiñskich
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76

77

78
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Topiel - Tamka

Metro Dworzec Gdañski

Marsza³kowska  - Elektoralna

plac  Bankowy – Urz¹d m. st. Warszawy

plac Bankowy – Arsena³ 

OboŸna  -  Kopernika

Solec -  al. 3-go Maja

Miodowa nad tras¹ W-Z

Marsza³kowska – rejon Z³otej

al. Armii Ludowej – budynek Focus

Al. Jerozolimskie  -  Metro Centrum

Al. Jerozolimskie  -  Emilii Plater

Krucza  -  Wspólna

Ksi¹¿êca – Rozbrat

Lipowa – Dobra

Marsza³kowska  -  Metro Œwiêtokrzyska

Metro Politechnika – rondo Jazdy Polskiej

Mokotowska  - Piêkna -  Nowy Œwiat

Myœliwiecka – liceum Batorego

plac Grzybowski – Pró¿na

plac Konstytucji

plac Politechniki –  Nowowiejska

plac Trzech Krzy¿y

al. Solidarnoœci -  kino Muranów
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Poznañska  -  Zespól Szkó³ Gastronomicznych

plac na Rozdro¿u

Wiejska  - Matejki

Górskiego -  Szpitalna
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Marsza³kowska przy Al. Jerozolimskich

Waryñskiego -  Nowowiejska  -  Metro Politechnika

Wybrze¿e Gdañskie  -  Sanguszki

Emilii Plater  -  Al. Jerozolimskie

Emilii Plater  - Œwiêtokrzyska 

Noakowskiego  -. Koszykowa

Trêbacka  -  Krakowskie Przedmieœcie

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Warecka  -  Nowy Œwiat

Bartnicza – Wysockiego

DK Zacisze – Blokowa109
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Piotra Skargi

Rembieliñska – Kondratowicza

rondo ¯aba

Teatr Rampa – Ko³owa

Urz¹d Dzielnicy Targówek

Metro Ursynów I – al. KEN

Metro Ursynów II – al. KEN

Metro Stok³osy – al. KEN

SGGW I - Rodowicza

SGGW II – Rodowicza  - Ciszewskiego

Dereniowa -  P³askowickiej

Metro Imielin  - Urz¹d Dzielnicy Ursynów 

Pileckiego  - Alternatywy

Pileckiego  - Ciszewskiego

Pileckiego -  Pu³awska

Romera  - Piêciolinii

Roso³a  -  Gandhi

Roso³a - Weso³a

Metro Natolin

W¹wozowa -  al. KEN  - Metro Kabaty

ks. prymasa Augusta Hlonda

Przyczó³kowa
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plac Zbawiciela  -  Nowowiejska  -  Mokotowska
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¯elazna - Grzybowska

Broniewskiego  - W³oœciañska

plac Grunwaldzki
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Potocka

Juliusza S³owackiego – Metro Marymont

Amfiteatr
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Hala Wola
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pêtla Os. Górczewska

pêtla Stare Bemowo

Po³czyñska

139

140

141

142

143

144

145

146

Radiowa

Urz¹d Dzielnicy Bemowo 
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Przypominamy, gdzie rozmieszczone s¹ stacje systemu BEMOWO BIKE
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Rowery w dalszym ci¹gu bêd¹ wyposa¿one w linki z zam-

kiem szyfrowym (czterocyfrowy kod zostanie wyœwietlony 

na ekranie terminala w czasie wypo¿yczenia). Bêdzie 

mo¿na z nich korzystaæ, np. w czasie postoju poza stacj¹, 

kiedy osoba wypo¿yczaj¹ca bêdzie chcia³a wst¹piæ do 

sklepu czy kawiarni. 

Przy pomocy linki bêdzie mo¿na równie¿ zwracaæ rowery. 

Ale tylko w dwóch przypadkach! W pierwszym – kiedy 

terminal bêdzie nieczynny (brak pr¹du, uszkodzenie itp.). 

W drugim – kiedy stacja bêdzie pe³na i wszystkie stojaki z 

elektrozamkami bêd¹ zajête. Warszawa nie chce w takim 

przypadku iœæ œladem Londynu, w którym w takiej sytuacji 

trzeba jeŸdziæ w poszukiwaniu wolnej stacji.

W obu przypadkach bêdzie mo¿na rower przypi¹æ przy 

pomocy linki do stojaka  lub innego roweru. Jednak w 

takiej sytuacji fakt zwrotu bêdzie trzeba zg³osiæ 

telefonicznej Infolinii.  Zwrot przy pomocy linki bêdzie 

niemo¿liwy, kiedy na stacji bêd¹ wolne stojaki. 

Elektrozamek to nic innego, jak elektryczna blokada, 

która bêdzie otwierana lub zamykana przez system. 

Uniemo¿liwi to odpiêcie roweru bez wczeœniejszego 

zarejestrowania jego wypo¿yczenia w terminalu. 

Elektrozamki s¹ zamontowane przy ka¿dym s³upku, na 

ka¿dej stacji Veturilo. Zaœ ka¿dy rower jest wyposa¿ony, w 

znajduj¹cy siê na przednim „widelcu” element, na którym 

ta blokada zamyka siê. 

Rower zostanie automatycznie zwolniony z elektrozamka 

po podaniu numeru telefonu, kodu PIN (lub po 

przy³o¿eniu zarejestrowanej wczeœniej Warszawskiej 

Karty Miejskiej) oraz numeru roweru. W przypadku 

zwrotu  nie bêdzie trzeba nawet podchodziæ do terminala. 

Wystarczy, ¿e ustawimy rower tak, by elektrozamek 

zamkn¹³ siê na elemencie mocuj¹cym przy rowerze. 

Zamkniêcie blokady zostanie potwierdzone sygna³em 

dŸwiêkowym. System sam odnotuje zwrot pojazdu. Dla 

pewnoœci, ¿e proces zwrotu roweru przebieg³ bez 

problemów zalecane bêdzie potwierdzenie tego na 

terminalu. Jednak nie bêdzie to konieczne. 

Lokalizacje stacji rowerowych w kolejnych dzielnicach oraz przy obiektach komercyjnych to nie jedyna 

nowoœæ, jaka czeka na u¿ytkowników Veturilo w tym roku. Drug¹ jest nowy system wypo¿yczania i zwrotów 

rowerów. Jednoœlady bêd¹ przypinane za pomoc¹ elektrozamków. 

PRZYPROWADZASZ ROWER, KLIK I… GOTOWE
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Kampania rozpocznie siê wraz z 

uruchomieniem systemu po zimowej 

przerwie. A skoro system Veturilo 

zmienia siê, ewoluuje i rozbudowuje, 

to równie¿ powinien siê zmieniæ 

sposób jego promocji. Tym razem w 

kampanii promocyjno-informacyjnej 

ogromn¹ rolê bêd¹ odgrywa³y mate-

ria³y multimedialne. 

ZTM przygotowa³ osiem filmów – 

dwa animowane i szeœæ fabularnych. 

Pierwsza animacja to 60-sekundowy 

filmik instrukta¿owy, w którym 

wyjaœniono najwa¿niejsze zasady ko-

rzystania z Veturilo. Bêdzie go mo¿na 

zobaczyæ m.in. na , 

na stronie ; 

 oraz na fan-

page'u . Drugi 

animowany film to 15-sekundowy 

spot promocyjny, który bêdzie wyœ-

wietlany na ekranach w wagonach i na 

stacjach metra, a tak¿e na ekranach w 

autobusach i tramwajach. Bêdzie go 

mo¿na zobaczyæ tak¿e w Internecie, 

na wy¿ej wymienionych stronach 

www.

Filmy fabularne bêd¹ instrukta¿owe, 

z praktycznymi poradami. Bêd¹ po-

kazywa³y, jak prawid³owo przygoto-

waæ jednoœlad do jazdy i jak bez-

piecznie, zgodnie z przepisami ko-

rzystaæ z rowerów w ruchu miejskim. 

Pamiêtajmy, ¿e u¿ytkownikami Vetu-

rilo bardzo czêsto staj¹ siê osoby, 

które nie maj¹ du¿ego doœwiadczenia 

w miejskiej jeŸdzie na rowerze. Filmy 

bêdzie mo¿na zobaczyæ równie¿ w 

Internecie (strony  ZTM i Veturilo, 

youtube, Facebook). A  premierê bêd¹ 

mia³y na specjalnym pokazie, który 

zostanie zorganizowany jeszcze przed 

startem systemu Veturilo.

youtube.com

www.ztm.waw.pl

www.veturilo.waw.pl

ZTM na Facebooku

Start drugiego sezonu Veturilo oraz nowoœci, które w tym roku bêd¹ czeka³y na jego u¿ytkowników 

musz¹ mieæ odpowiedni¹ oprawê. Zarz¹d Transportu Miejskiego przygotowa³ zakrojon¹ na sze-

rok¹ skalê kampaniê promocyjno-informacyjn¹. Do udzia³u w kampanii uda³o siê zaprosiæ równie¿ 

znan¹ osobê, zwi¹zan¹ z Warszaw¹ i sportem. 

O VETURILO BÊDZIE G£OŒNO

katy ze znan¹ osob¹, która zgodzi³a siê 

wzi¹æ udzia³ w kampanii. Co ciekawe, 

t¹ znan¹ osob¹ jest… Niestety tego siê 

dziœ Drodzy Czytelnicy nie dowiecie  

Jej nazwisko ujawnimy w czasie pre-

miery filmów promuj¹cych Veturilo. 

Warto wspomnieæ o specjalnej mapie, 

na której zosta³y zaznaczone wszyst-

kie  lokalizacje stacji. Bêdzie mo¿na j¹ 

otrzymaæ m.in. w Punktach Obs³ugi 

Pasa¿erów ZTM. Wszyscy, którzy z 

Veturilo jeszcze nie korzystali, znajd¹ 

na mapie przystêpn¹ instrukcjê ob-

s³ugi systemu oraz cenniki. Mapê bê-

d¹ równie¿ rozdawali informatorzy 

ZTM, którzy przez pierwsze dni po 

uruchomieniu systemu, bêd¹ dy¿uro-

wali przy wybranych stacjach. W 

wersji elektronicznej bêdzie dostêpna 

na stronach: ZTM, Veturilo i Sto³ecz-

nego Biura Turystyki. 

Mi³oœnicy Veturilo bêd¹ mogli - do 

koñca listopada br. - wyrobiæ okolicz-

noœciow¹ Warszawsk¹ Kartê Miejsk¹, 

W kampanii wykorzystane zostan¹ 

tak¿e tradycyjne sposoby dotarcia do 

u¿ytkowników. Na stronach inter-

netowych niektórych przewoŸników 

komunikacji miejskiej oraz ZTM 

umieszczone zostan¹ banery przekie-

rowuj¹ce na stronê Veturilo. Bêd¹ 

dostêpne równie¿ na stronach urzê-

dów dzielnic „wkrêconych” w system. 

W , w których 

dzia³a i bêdzie dzia³a³ system i w 

 pojawi¹ siê tak¿e plakaty. 

Bêdzie mo¿na je te¿ zobaczyæ w 

punktach informacji turystycznej w 

Pa³acu Kultury, na Rynku Starego 

Miasta oraz na Lotnisku Chopina. 

„Kampania plakatowa” w œrodkach 

komunikacji miejskiej zosta³a rów-

nie¿ zaplanowana na sezon waka-

cyjny.

Przez ca³y kwiecieñ, w wybranych 

wiatach przystankowych na terenach 

nowych dzielnic objêtych systemem 

Veturilo bêdzie mo¿na zobaczyæ pla-

urzêdach dzielnic

Punktach Obs³ugi Pasa¿erów 

ZTM

Partnerzy kampanii: portal TVN Warszawa, Radio Eska, Portal Polska na Rowery, AMS, 
Stroer, Sto³eczne Biuro Turystyki
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Korzystanie z systemu Veturilo jest 

bardzo proste, podobnie jak sama 

jazda rowerem. Ka¿da ze stacji bêdzie 

wyposa¿ona w panel z klawiatur¹, 

czytnikiem kart zbli¿eniowych i wy-

œwietlaczem. Za jego pomoc¹ bêdzie 

mo¿na wypo¿yczyæ i zwróciæ rower. 

Wszystkie instrukcje s¹ dostêpne w 

czterech wersjach jêzykowych (pol-

skiej, angielskiej, niemieckiej i rosyj-

skiej).

Zanim zaczniemy korzystaæ z uro-

ków jazdy na miejskim rowerze, 

musimy siê zarejestrowaæ w sys-

temie. Najlepiej zrobiæ to na 

specjalnej stronie internetowej: 

. Mo¿na to 

zrobiæ tak¿e bezpoœrednio w termi-

nalu, jednak rejestracja na stronie jest 

znacznie szybsza i wygodniejsza. W 

czasie rejestracji musimy podaæ 

wszystkie wymagane dane – w tym 

numer telefonu i 6-cyfrowy PIN, 

zaakceptowaæ regulamin oraz wp³aciæ 

niewielk¹ op³atê pocz¹tkow¹ (10 z³). 

Po otrzymaniu potwierdzenia na 

wskazany adres e-mail – mo¿na ju¿ 

korzystaæ z systemu.

System rozpozna klienta po numerze 

telefonu i kodzie PIN. Rower bêdzie 

mo¿na wypo¿yczyæ równie¿ za pomo-

c¹ osobistej Warszawskiej Karty 

Miejskiej lub elektronicznej legity-

macji studenckiej. Trzeba je bêdzie 

www.veturilo.waw.pl

System Veturilo w ubieg³ym roku szturmem zdoby³ Œródmieœcie, Bielany i Ursynów. Liczymy, ¿e w tym roku 

podbije tak¿e Mokotów, Wolê, Ochotê, Targówek, Bia³o³êkê i ̄ oliborz. Zapraszamy wszystkich Czytelników 

iZTM, którzy z niego jeszcze nie korzystali.  Przygotowaliœmy dla nich krótk¹ „instrukcjê obs³ugi”. 

VETURILO W PIGU£CE 

Podobnie postêpujemy przy zwrocie 

roweru. Wstawiamy pojazd do sto-

jaka, przyciskamy „ZWROT” i postê-

pujemy zgodnie z poleceniami wy-

œwietlanymi na wyœwietlaczu. Jeœli na 

stacji nie ma miejsca – przypinamy 

rower link¹ do ucha dowolnego sto-

jaka lub innego roweru i potwierdza-

my fakt przyjêcia roweru do zwrotu na 

Infolinii.

jednak zarejestrowaæ w systemie – 

przy pierwszym lub kolejnym wypo-

¿yczeniu, przyk³adaj¹c kartê do czyt-

nika po podaniu numeru telefonu 

komórkowego oraz PIN.

¯eby wypo¿yczyæ rower nale¿y nacis-

n¹æ przycisk „WYPO¯YCZ” i postê-

powaæ zgodnie z instrukcjami prezen-

towanymi na wyœwietlaczu lub sko-

rzystaæ z pomocy Infolinii (

). Po wykonaniu wszystkich czyn-

noœci rower zostanie automatycznie 

zwolniony z elektrozamka. Podczas 

wypo¿yczenia roweru system poda 

nam równie¿ czterocyfrowy kod do 

linki z zamkiem szyfrowym, z którego 

bêdziemy mogli skorzystaæ, np. w 

trakcie wizyty w kawiarni lub sklepie. 

22 382 13 

12

Operatorem systemu jest konsorcjum z³o¿one z firm: Nextbike Polska Sp. z o.o., 

Nextbike GmbH i Mifa Mitteldeutsche Fahrradwerke AG. 

Operator zosta³ wy³oniony w og³oszonym przez Zarz¹d Transportu Miejskiego przetargu. 

Konsorcjum bêdzie zarz¹dza³o systemem do listopada 2016 roku.

Pierwsze 20 minut jazdy na rowe-

rze jest bezp³atne. Za czas wypo-

¿yczenia od 21 minut do godziny 

zap³acimy z³otówkê. Druga godzi-

na kosztuje 3 z³, trzecia – 5 z³, a 

ka¿da nastêpna – 7 z³.
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klientów, ¿e s¹ bardzo zadowoleni z 

mo¿liwoœci skorzystania z takiego 

œrodka transportu po zakupach w na-

szym centrum. Dlaczego zdecydowa-

liœmy siê na uruchomienie pierwszej 

w stolicy komercyjnej stacji Veturilo? 

Jako centrum handlowe stanowimy 

integraln¹ czêœæ Warszawy i chêtnie 

wychodzimy naprzeciw inicjatywom 

wspieraj¹cym jej rozwój i nowoczes-

noœæ. Wynika to z d³ugofalowej stra-

tegii firmy Unibail-Rodamco, polega-

j¹cej miêdzy innymi na chêci spra-

wienia, by klienci podczas zakupów 

na naszym terenie czuli siê wyj¹t-

kowo. Pragniemy zaoferowaæ im du¿o 

wiêcej, ni¿ mo¿liwoœæ zrobienia uda-

nych zakupów. Stacja rowerów miej-

skich doskonale zatem wpisuje siê w 

nasz¹ strategiê i uzupe³nia wachlarz 

oferowanych przez nas ponadstan-

dardowych us³ug. Jesteœmy przeko-

nani, ¿e ufundowanie stacji rowerów 

miejskich dla warszawiaków to dos-

kona³a inwestycja.

Stacja Veturilo przy naszym centrum 

handlowym istnieje  prawie od roku i 

liczy 35 stojaków z rowerami. Mo¿na 

st¹d wygodnie dojechaæ na rowerze 

na przyk³ad do stacji metra Dworzec 

Gdañski, gdzie tak¿e istnieje wypo¿y-

czalnia Veturilo. System roweru pub-

licznego cieszy siê coraz wiêkszym 

zainteresowaniem i mamy sygna³y od 

- mówi Arnaud Burlin, dyrektor generalny na Europê Centraln¹ firmy Unibail-Rodamco, w³aœciciela 

Centrum Handlowego Arkadia, które jako pierwsze zdecydowa³o siê sfinansowaæ ustawienie stacji 

Veturilo.

STACJA ROWERÓW TO DOSKONA£A INWESTYCJA

Je¿d¿¹c rowerem mo¿na z bliska podziwiaæ zabytki, 

których tu jest bardzo du¿o, dobrze zjeœæ w miejscowych 

restauracjach, a w soboty i niedziele doznaæ wra¿eñ 

artystycznych s³uchaj¹c koncertów w amfiteatrze.

Jestem bardzo zadowolo-

ny —  ¿e jako pierwsza 

podwarszawska gmina 

wyst¹piliœmy z inicjatyw¹ 

uruchomienia warszaw-

skiego systemu rowero-

wego Veturilo na swoim 

terenie.

Warto w³aœnie rowerem 

przyjechaæ do jedynej na 

Mazowszu gminy uzdro-

wiskowej, by zaczerpn¹æ œwie¿ego powietrza (nie ma tutaj 

przemys³u), zrelaksowaæ siê w piêknym Parku Zdrojowym 

i skorzystaæ z inhalacji w zlokalizowanej tam tê¿ni 

solankowej, aktywnie spêdziæ czas na œcie¿ce zdrowia w 

Chojnowskim Parku Krajobrazowym, czy te¿ podziwiaæ 

piêkno jeszcze dziewiczej przyrody w dolinie rzeki Jeziorki 

i rzeki Ma³ej.

Pierwsz¹ podwarszawsk¹ gmin¹, która chce uruchomiæ system roweru publicznego Veturilo jest gmina 

Konstancin-Jeziorna. O inicjatywie mówi burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, Kazimierz Jañczuk.

KONSTANCIN-JEZIORNA CHCE DO VETURILO

(fot. www.konstancinjeziorna.pl)
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VETURILO

Nazwa  pochodzi z jêzyka którego twórc¹ by³ 

warszawski okulista . Oznacza m.in. pojazd, 

œrodek transportu. 

Pomys³odawc¹ nazwania w ten sposób systemu miejskiego ro-weru 

publicznego by³ . Zg³oszona przez nie-go 

propozycja zwyciê¿y³a w og³oszonym przez ZTM konkursie. Nagrod¹ 

w konkursie by³ oczywiœcie rower. 

Veturilo esperanto, 

Ludwik Zamenhof

Mateusz Kempisty

SK¥D SIÊ WZIÊ£A NAZWA VETURILO?

(…) Który sposób poruszania siê po mieœcie, alternatywny 

dla samochodu osobowego, jest wed³ug Pana najlepszy, naj-

bardziej efektywny?

W stolicy uruchomiony zosta³ system roweru publicznego 

Veturilo, który okaza³ siê ogromnym sukcesem. Jak¹ rolê w 

metropolii powinna pe³niæ komunikacja rowerowa? Czy 

rowery powinny uzupe³niaæ system transportu zbiorowego? 

A mo¿e w niektórych rejonach mog³yby go nawet zast¹piæ?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi - alternatywa wynika z 

odpowiedniej mieszanki ró¿nych rozwi¹zañ: poprawy 

warunków ruchu pieszego, rowerowego oraz rozwoju sieci 

transportu publicznego. Równie wa¿na, jak inwestycje 

transportowe jest polityka przestrzenna.

Patrz¹c na Niemcy, wydaje siê, ¿e najszybsz¹ poprawê 

mo¿na osi¹gn¹æ rozwijaj¹c ruch rowerowy. W Mona-

chium jest to ju¿ ponad 15 procent wszystkich podró¿y. 

Liczba rowerzystów w ci¹gu ostatniej dekady prawie 

podwoi³a siê!

W miastach wielkoœci Warszawy ruch rowerowy móg³by 

przejmowaæ ok. 10-15 procent wszystkich podró¿y. Pot-

rzebne s¹ nie tylko rowery publiczne, ale przede wszyst-

kim infrastruktura rowerowa. Widzialna (drogi, pasy, sto-

jaki rowerowe, Bike&Ride) i niewidzialna (strefy uspoko-

jonego ruchu, skróty dostêpne dla rowerzystów itp.). Bez 

niej nie uda siê zapewniæ systematycznego rozwoju ruchu 

rowerowego. 

- kreœli dr Micha³ Beim, specjalista w dziedzinie planowania miast i transportu.

PRZYSZ£OŒÆ RUCHU ROWEROWEGO W WARSZAWIE

Uwa¿am, ¿e b³êdem jest traktowanie ruchu rowerowego 

jako alternatywy dla komunikacji publicznej. Obie formy, 

choæ s¹ po czêœci konkurencyjne wobec siebie, wzajemnie 

siê uzupe³niaj¹. (…)  

Ca³y wywiad opublikujemy w kwietniowym wydaniu iZTM.

DR MICHA£ BEIM  (ur. w 1979 r.)  jest specjalist¹ w dziedzinie planowania miast i transportu. W latach 2009-

2011 by³ stypendyst¹ Fundacji im. Alexandra von Humboldta w Instytucie Mobilnoœci i Transportu Politechniki 

w Kaiserslautern. Ekspert Instytutu Sobieskiego, adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI KROK PO KROKU...

ZA NIEUWAGÊ SIÊ P£ACI

Trzeba to powiedzieæ wprost - uczciwi nie je¿d¿¹ na gapê i nie uwa¿aj¹, ¿e wszystko im siê 

nale¿y za darmo… Organizacja komunikacji kosztuje i to ca³kiem sporo. Oczywiœcie 

ka¿demu z nas mo¿e przydarzyæ siê chwila nieuwagi, czy gapiostwa, skutkuj¹ca 

wystawieniem wezwania do zap³aty przez kontrolerów. W tym przypadku najlepiej szybko 

uregulowaæ nale¿noœci i nie liczyæ na nadmiern¹ pob³a¿liwoœæ s³u¿b – s¹du, policji lub 

komornika. D³ugi bêd¹ egzekwowane  w majestacie prawa i nikt o nich nie zapomni. 

Przedstawiamy krótki poradnik dla pasa¿erów o windykacji nale¿noœci przez ZTM. 

¯eby podró¿owaæ komunikacj¹ miejsk¹, trzeba mieæ 

wa¿ny bilet albo dokument uprawniaj¹cy do przejazdów 

bezp³atnych lub ulgowych. Jeœli ich nie posiadamy – 

zostaniemy ukarani (wysokoœæ kary jest okreœlona w 

taryfie przewozowej). Najlepiej zap³aciæ od razu, podczas 

kontroli - wtedy kwota do zap³aty zmniejsza siê o 40 proc. 

(132,00 z³ za brak wa¿nego dokumentu przewozu lub 

105,60 z³ za brak wa¿nego dokumentu poœwiadczaj¹cego 

uprawnienie do przejazdu bezp³atnego lub ulgowego). 

Jeœli pasa¿er nie ma przy sobie pieniêdzy lub odmówi 

uiszczenia nale¿noœci za przewóz wraz z op³at¹ dodat-

kow¹ wtedy kontroler za¿¹da od pasa¿era dokumentu 

potwierdzaj¹cego to¿samoœæ i wystawi mu wezwanie do 

zap³aty. Odbiór wezwania do zap³aty przez pasa¿era 

potwierdzany jest jego w³asnorêcznym podpisem. Mo¿na 

odmówiæ z³o¿enia podpisu na tym dokumencie - 

niepodpisane wezwanie zachowuje jednak moc prawn¹ i 

prowadzi do wyegzekwowania nale¿noœci przez Dzia³ 

Windykacji ZTM.

Pasazera

Na rewersie wystawionego wezwania pasa¿erowie znajd¹ 

instrukcjê postêpowania i wszelkie terminy. Informacje 

na ten temat mo¿na uzyskaæ równie¿ w POP-ach, za 

poœrednictwem Infolinii oraz na stronie internetowej 

ZTM.

Wszelkie w¹tpliwoœci mo¿na równie¿ wyjaœniæ bezpoœ-

rednio, z pracownikami Dzia³u Windykacji ZTM, do któ-

rych trafiaj¹ wezwania do zap³aty, dzwoni¹c pod numer 

22/ 459-42-59 lub 22/ 459-42-62 (od poniedzia³ku do 

pi¹tku, w  godz. 8.00 – 16.00).

Po otrzymaniu wezwania do zap³aty nale¿y je jak naj-

szybciej op³aciæ. Najlepiej w ci¹gu 14 dni od daty 

wystawienia. Po up³ywie tego terminu ZTM rozpocznie 

naliczanie odsetek ustawowych.

Gdzie i kiedy zap³aciæ?



dzaj¹cego uprawnienie do ulgi, któ-

rego nie mieli podczas kontroli, mog¹ 

go okazaæ w ci¹gu 7 dni od daty 

wystawienia wezwania do zap³aty w 

jednym z POP-ów. Wezwanie zosta-

nie wtedy anulowane, a pasa¿er 

zap³aci jedynie koszty manipulacyjne 

w wysokoœci 17,60 z³. Pasa¿er mo¿e 

równie¿ z³o¿yæ wniosek o wyd³u¿enie 

terminu, jeœli nie mo¿e okazaæ 

odpowiedniego dokumentu w ci¹gu 7 

dni.

Jeœli pasa¿er nie ureguluje op³at w 

wyznaczonych terminach do akcji 

Osobom, które zap³ac¹ w ci¹gu 7 

kolejnych dni  od daty wystawienia 

wezwania przys³uguje 30 proc. 

zni¿ka (154,00 z³ w przypadku 

uiszczenia op³aty dodatkowej za 

przejazd bez wa¿nego dokumentu 

przewozu lub 123,20 z³ w przypadku 

uiszczenia op³aty dodatkowej za 

przejazd bez wa¿nego dokumentu 

poœwiadczaj¹cego uprawnienie do 

bezp³atnego lub ulgowego prze-

jazdu). Do wskazanych kwot nale¿y 

doliczyæ op³atê za przejazd (nale¿-

noœæ przewozowa, która jest wpisy-

wana przez kontrolera na wezwaniu).

Po up³ywie 7 dni trzeba ju¿ zap³aciæ 

pe³n¹ kwotê bez zni¿ek. Obowi¹zek 

uiszczenia op³at powstaje z mocy 

prawa, dlatego pasa¿erowie nie mog¹ 

siê t³umaczyæ, ¿e nie zostali poin-

formowani o zasadach i terminach 

regulowania nale¿noœci za przejazd 

bez wa¿nego dokumentu.

Wp³at mo¿na dokonaæ w Punktach 

Obs³ugi Pasa¿erów lub przelewem na 

konto bankowe ZTM: Bank Hand-

lowy w Warszawie S.A. nr rachunku  

02 1030 1508 0000 0005 5005 5023.

Posiadacze wa¿nego biletu imien-

nego zakodowanego na sperso-

nalizowanej Warszawskiej Karcie 

Miejskiej lub dokumentu potwier-
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Kiedy do akcji wkroczy 
s¹d i komornik

wkraczaj¹ s³u¿by windykacyjne ZTM. 

Najpierw do d³u¿nika jest  wysy³ane 

wezwanie przeds¹dowe przypomi-

naj¹ce o zaleg³oœciach wobec ZTM.

Je¿eli pasa¿er nadal zwleka z op³a-

ceniem zad³u¿enia, wówczas po up-

³ywie 3 miesiêcy od dnia sporz¹-

dzenia wezwania do zap³aty, do s¹du 

rejonowego kierowany jest pozew, 

który rozpoczyna s¹dowy etap egzek-

wowania nale¿noœci. W dalszej kolej-

noœci s¹d wydaje nakaz zap³aty 

wzywaj¹cy d³u¿nika do uiszczenia 

kwoty okreœlonej w wystawionym 

wezwaniu wraz z odsetkami i kosz-

tami s¹dowymi. A jeœli nale¿noœci 

nadal nie zostan¹ uregulowane przez 

d³u¿nika, do komornika s¹dowego 

kierowany jest wniosek o wszczêcie 

egzekucji.

Pasa¿er mo¿e zostaæ równie¿ zg³o-

szony do Krajowego Rejestru D³ugów 

Biura Informacji Gospodarczej S.A. 

[podstawa prawna: Ustawa z 9 

kwietnia 2010 r. o udostêpnianiu 

informacji gospodarczych i wymia-

nie danych gospodarczych (Dz. U. nr 

81, poz. 530)]. Wykreœlanie z sys-

temu KRD nastêpuje automatycznie 

po ca³kowitym uregulowaniu 

zobowi¹zañ w ci¹gu 14 dni od dnia 

sp³aty. ZTM nie wydaje zaœwiadczeñ 

potwierdzaj¹cych wykreœlenie 

d³u¿nika z Krajowego Rejestru 

D³ugów.
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Zgodnie z § 4 ust. 1 uchwa³y nr LXXXIX/2643/2010 

Rady m.st. Warszawy z 9 wrzeœnia 2010 r. w sprawie 

szczegó³owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w 

sp³acie nale¿noœci o charakterze cywilnoprawnym oraz 

okreœlenia warunków dopuszczalnoœci pomocy pub-

licznej w uzasadnionych przypadkach istnieje mo¿-

liwoœæ odroczenia lub roz³o¿enia na raty sp³aty nale¿noœci 

z tytu³u wystawionego wezwania do zap³aty.

W celu zawarcia ugody pasa¿er powinien przedstawiæ 

orygina³y lub poœwiadczone kopie aktualnych do-

kumentów, potwierdzaj¹cych trudn¹ sytuacjê materialn¹ 

uniemo¿liwiaj¹c¹ jednorazow¹ sp³atê zad³u¿enia (umowê 

o pracê, odcinek emerytury/renty (wyci¹g bankowy), 

zaœwiadczenie wydane przez urz¹d pracy potwierdzaj¹ce 

status osoby bezrobotnej, zaœwiadczenie z oœrodka 

pomocy spo³ecznej, zaœwiadczenie z urzêdu skarbowego 

potwierdzaj¹ce wysokoœæ lub brak dochodów). W przy-

padku niedotrzymania przez pasa¿era warunków ugody, 

przestaje ona obowi¹zywaæ i wierzytelnoœæ staje siê 

natychmiast wymagalna - jest egzekwowana w ca³oœci 

wraz z odsetkami nale¿nymi od pierwszego dnia wyma-

galnoœci.

Uwaga. Trzykrotne niezap³acenie za przejazd œrodkami 

komunikacji miejskiej, zgodnie z przepisami Kodeksu 

wykroczeñ, jest ju¿ wykroczeniem. ZTM kieruje wtedy na 

policjê zawiadomienie o podjêcie czynnoœci przewidzia-

nych prawem.

Pasa¿erowi przys³uguje prawo do reklamacji [podstawa 

prawna: rozporz¹dzenie ministra transportu i budow-

nictwa z 24 lutego 2006 r.  w sprawie ustalania stanu 

przesy³ek oraz postêpowania reklamacyjnego. (Dz.U. 

Nr 38, poz. 266)]. Mo¿e je z³o¿yæ, jeœli nie zgadza siê z 

treœci¹ wezwania do zap³aty i mo¿e udowodniæ, ¿e w 

trakcie kontroli posiada³ wa¿ny dokument przewozu albo 

dokument poœwiadczaj¹cy jego uprawnienie do przejaz-

dów bezp³atnych lub ulgowych.

Reklamacje powinny byæ sk³adane w formie pisemnej nie 

póŸniej, ni¿ w terminie 3 miesiêcy od dnia otrzymania 

wezwania do zap³aty.

Reklamacja powinna zawieraæ: datê sporz¹dzenia, imiê i 

nazwisko oraz adres osoby sk³adaj¹cej reklamacjê, numer 

i datê wezwania do zap³aty lub numer sprawy, opis 

zdarzenia, roszczenie wraz z uzasadnieniem, wykaz 

za³¹czonych dokumentów i podpis osoby sk³adaj¹cej 

reklamacjê.

Do reklamacji powinny zostaæ do³¹czone równie¿ 

orygina³y biletów lub dokumenty uprawniaj¹ce do 

bezp³atnych lub ulgowych przejazdów (ewentualnie 

poœwiadczone za zgodnoœæ z orygina³em kopie tych 

dokumentów).

Jeœli w imieniu pe³noletniego pasa¿era reklamacjê sk³ada 

inna osoba, do dokumentów nale¿y do³¹czyæ odpowiednie 

pe³nomocnictwo. Pasa¿er mo¿e zostaæ poproszony o 

uzupe³nienie w ci¹gu 14 dni brakuj¹cych informacji, je¿eli 

w z³o¿onej  reklamacji nie by³o wszystkich wymaganych 

danych. Wówczas za datê wniesienia reklamacji zostanie 

przyjêta data otrzymania uzupe³nionej reklamacji.

Reklamacje mo¿na sk³adaæ w POP-ach lub wysy³aj¹c list 

na adres: Dzia³ Windykacji, Zarz¹d Transportu Miejskie-

go, ul. ̄ elazna 61, 00-848 Warszawa. 

Prawid³owo z³o¿ona reklamacja zostanie rozpatrzona w 

ci¹gu 30 dni od daty jej wp³yniêcia. Pasa¿er otrzyma 

pisemn¹ odpowiedŸ. Bez rozpatrzenia pozostan¹ pisma, 

które nie bêd¹ zawiera³y wystarczaj¹cych danych 

pozwalaj¹cych na identyfikacjê osoby sk³adaj¹cej 

reklamacjê, zostan¹ z³o¿one po up³ywie 3 miesiêcy od 

dnia otrzymania wezwania do zap³aty lub nie zostan¹ 

uzupe³nione o braki formalne.

Prawa pasa¿era

Trzykrotne niezap³acenie za przejazd œrodkami 
komunikacji miejskiej, zgodnie z przepisami 

Kodeksu wykroczeñ, jest ju¿ wykroczeniem. ZTM 
kieruje wtedy na policjê zawiadomienie o podjêcie 

czynnoœci przewidzianych prawem.
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Obecny uk³ad linii powstawa³ wraz z miastem i ewoluuje 

wraz z nim, by odpowiadaæ rzeczywistoœci i stale 

rosn¹cym oczekiwaniom. W stolicy powstaj¹ nowe drogi, 

obiekty u¿ytecznoœci publicznej, modernizowane s¹ 

liczne ulice i trasy tramwajowe. Organizowane s¹ imprezy 

masowe i sportowe.

Czêœæ wprowadzanych zmian (trasy przejazdu, rozk³ady, 

usytuowanie przystanków, likwidacje i uruchomienie 

linii) wynika bezpoœrednio z za³o¿eñ przyjêtych przez 

w³adze stolicy w strategicznych dokumentach, takich jak 

„Polityka Transportowa dla m. st. Warszawy”. Zarz¹d 

Transportu Miejskiego stara siê eliminowaæ dublowanie 

komunikacji szynowej przez linie autobusowe, nadmier-

nie rozbudowan¹ liczbê linii (kursuj¹cych z niezado-

walaj¹c¹ czêstotliwoœci¹), za d³ugie trasy linii autobu-

sowych (takie linie s¹ podatne na opóŸnienia z powodu 

utrudnieñ w ruchu drogowym), zbyt du¿¹ liczbê 

przystanków na trasach linii przyspieszonych i 

ekspresowych, wreszcie funkcjonowanie linii, które 

ciesz¹ siê nik³ym zainteresowaniem pasa¿erów (tabor jest 

przekierowywany do obs³ugi po³¹czeñ, z których korzysta 

du¿a liczba pasa¿erów).

System po³¹czeñ jest konsekwentnie przekszta³cany, 

upraszczany i zwiêksza siê jego czytelnoœæ poprzez tzw. 

marszrutyzacjê linii komunikacyjnych. G³ówn¹ funkcjê w 

uk³adzie spe³nia transport szynowy, a rol¹ linii 

autobusowych jest dowo¿enie pasa¿erów do tramwaju, 

metra i kolei oraz obs³uga rejonów, w których nie ma 

komunikacji szynowej. Dlatego liczba linii autobusowych 

jest sukcesywnie ograniczana – do dyspozycji pasa¿erów 

s¹ jednak oddawane linie kursuj¹ce bardzo czêsto. 

Ukszta³towany w ten sposób uk³ad zapewnia sprawne 

po³¹czenia w danych relacjach, a czas podró¿y, pomimo 

przesiadek, jest relatywnie krótki.

Oczekiwanie na przystankach zosta³o skrócone do 

niezbêdnego minimum. Marszrutyzacja pozwala tak¿e na

Dlaczego zmieniamy?

Czy zmiany s¹ faktycznie jedynym sta³ym elementem w uk³adzie komunikacyjnym stolicy? 

A mo¿e to kolejny szkodliwy mit wynikaj¹cy jedynie z nieznajomoœci rzeczy? Zmian w 

uk³adzie komunikacyjnym jest wiele rodzajów. S¹ zmiany celowe, sta³e - wprowadzane po 

wielu analizach i dyskusjach oraz zmiany okresowe, doraŸne – niejako wymuszone przez 

okolicznoœci. Zmiana zmianie nierówna i nale¿y je wyraŸnie rozró¿niaæ. Warto przyjrzeæ 

siê, jak to wygl¹da naprawdê.

TRANSPORT ZBIOROWY OD KUCHNI

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY...

Zarz¹d Transportu Miejskiego stara siê 
eliminowaæ dublowanie komunikacji szynowej 

przez linie autobusowe, nadmiernie rozbudowan¹ 
liczbê linii, za d³ugie trasy linii autobusowych, zbyt 

du¿¹ liczbê przystanków na trasach linii 
przyspieszonych i ekspresowych.
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linii przyspieszonych i ekspreso-

wych. A czêsto ich wnioski s¹ 

sprzeczne, np. jedna grupa miesz-

kañców chce uruchomienia dodat-

kowych przystanków na trasie linii 

przyspieszonej, a inna – przyspie-

szenia przejazdu i likwidacji czêœci 

funkcjonuj¹cych przystanków.

Wreszcie – wiele zmian jest wprowa-

dzanych z koniecznoœci, ad hoc, z po-

wodu awarii, remontów lub licznych 

bardziej racjonalne wykorzystanie 

taboru, co ma znaczenie w dobie 

kryzysu i oszczêdnoœci bud¿etowych.

Uk³ad jest modyfikowany równie¿ 

przy okazji oddawania do u¿ytku 

kolejnych odcinków linii metra, 

nowych tras tramwajowych, zmian w 

organizacji ruchu i powstawania 

nowych obiektów (centra handlowe, 

osiedla mieszkaniowe, biurowce, 

drogi). Czêœæ zmian stanowi od-

powiedŸ na wnioski zg³aszane przez 

w³adze samorz¹dowe, instytucje, fir-

my, spó³dzielnie mieszkaniowe, or-

ganizacje spo³eczne oraz pasa¿erów.

Nie wszystkie postulaty s¹ uwzglêd-

niane, bowiem czêœæ z nich „k³óci” siê 

z przyjêt¹ oficjaln¹ polityk¹ trans-

portow¹ – mieszkañcy domagaj¹ siê 

m.in. utrzymania linii autobusowych 

wzd³u¿ linii komunikacji szynowej, 

zapewnienia po³¹czeñ pomiêdzy od-

leg³ymi rejonami miasta bezpoœ-

rednimi liniami autobusowymi, do-

datkowych przystanków na trasach 

zgromadzeñ publicznych organizo-

wanych w stolicy.

Zmiany wprowadzane przez ZTM 

naj³atwiej podzieliæ na okresowe – 

obowi¹zuj¹ce okreœlony czas, ko-

nieczne do dostosowania oferty prze-

wozowej do nagle zmienionych wa-

runków (chocia¿ s¹ one czasami 

przesuwane w czasie, np. ze wzglêdu 

na zmiany terminów zakoñczenia 

inwestycji przez wykonawców) oraz 

sta³e – bezterminowe, maj¹ce 

usprawniæ funkcjonowanie ca³ego 

uk³adu.

Zmiany poprzedzaj¹ zawsze pomiary 

stopnia wykorzystania komunikacji 

miejskiej. ZTM sprawdza wiêc liczbê 

dostêpnych miejsc, okreœla liczbê pa-

sa¿erów wsiadaj¹cych na poszcze-

gólnych przystankach i analizuje ich 

zachowania i preferencje komuni-

kacyjne oraz przeprowadza symula-

cje komputerowe za pomoc¹ spec-

jalistycznego programu VISUM.

56%

22%

12%

6%

4%

G³ówne przyczyny zmian w uk³adzie komunikacyjnym
(w proc.) 

2011
44%

38%

9% 5% 4%

2012

inwestycje (remonty, przebudowy itd.)

awarie

imprezy okolicznoœciowe

wnioski i postulaty

adaptacja uk³adu komunikacyjnego

Sta³e i czasowe

Zmiany tras przejazdu
(w proc.) 

2011 2012

inwestycje (remonty, przebudowy itd.)

awarie

imprezy okolicznoœciowe

wnioski i postulaty

adaptacja uk³adu komunikacyjnego

56%

22%

12%

6%

4%

44%

38%

9% 5% 4%

Uk³ad jest modyfikowany równie¿ przy 
okazji oddawania do u¿ytku kolejnych 

odcinków linii metra, nowych tras 
tramwajowych, zmian w organizacji 

ruchu.

Wiele zmian jest wprowadzanych 
z koniecznoœci, ad hoc, z powodu 

awarii, remontów lub licznych 
zgromadzeñ publicznych 
organizowanych w stolicy.
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dach jazdy, 77 razy modyfikowaæ 

uk³ad komunikacyjny. 50 zmian 

wprowadzono z powodu ró¿nego ro-

dzaju awarii.

Rok póŸniej (2012), proporcje za-

sadniczo nie zmieni³y siê. Wprowa-

dzono ³¹cznie 1028 zmian, z czego 

43,77 proc. z powodu inwestycji 

(150 zmian tras, 179 przystanko-

wych, 96 razy zmieniano uk³ad i 25 

rozk³ady jazdy), a 38,13 proc. – z po-

wodu imprez okolicznoœciowych. 

Spad³a – do 133 – liczba wprowa-

dzonych zmian sta³ych.

Trasy przejazdu w 2012 roku zmie-

nia³y siê 343 razy, 375 razy zmienia-

no lokalizacje przystanków, wpro-

wadzono 210 zmian w organizacji 

ruchu i 100 zmian w rozk³adach 

jazdy.

Na wniosek mieszkañców oraz urzê-

dów w 2011 roku wprowadzono 27 

zmian – 14 dotyczy³o tras, 10 przys-

tanków i trzy razy zmieniano roz-

k³ady. W roku 2012 uwzglêdniono 

37 postulatów i wniosków – 13 razy 

modyfikowano trasy autobusów i 

tramwajów, 17 zmian dotyczy³o 

lokalizacji przystanków, a 7 roz-

k³adów jazdy.

Zmiany rozk³adów jazdy
(w proc.) 

2011 2012

inwestycje (remonty, przebudowy itd.)

awarie

imprezy okolicznoœciowe

wnioski i postulaty

adaptacja uk³adu komunikacyjnego

ganizacje ruchu (147 razy, 142 

czasowe) z powodu prowadzonych 

w stolicy inwestycji.  Te zmiany sta-

nowi³y 58,57 proc. wszystkich wpro-

wadzonych w roku 2011. 25,02 proc. 

zmian wymusi³y imprezy okolicz-

noœciowe. Z powodu uroczystoœci, 

œwi¹t, przemarszów i innych zgro-

madzeñ publicznych trzeba by³o a¿ 

80 razy zmieniaæ trasy autobusów i 

tramwajów, wprowadziæ 94 zmiany 

przystankowe i 19 zmian w rozk³a-

W 2011 roku ZTM wprowadzi³ ³¹cz-

nie 1079 zmian w uk³adzie komuni-

kacyjnym – 354 dotyczy³o tras linii 

autobusowych i tramwajowych. 164 

zmiany sta³e stanowi³y zaledwie 

margines. Najczêœciej modyfiko-

wano trasy (197 razy – 183 to zmiany 

okresowe), zmieniano lokalizacje 

przystanków (247 razy, 222 zmiany 

czasowe), wprowadzano nowe or-

Liczby nie k³ami¹

24%

18%
4%

1%

53%

38%

27%

25%

7%
3%
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Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Wielkiej Nocy to, niestety, czas 

zwiêkszonej aktywnoœci kieszonkowców, którzy dokonuj¹ 

kradzie¿y wykorzystuj¹c nieuwagê podró¿nych. Wspólna 

kampania informacyjna ZTM i Komendy Sto³ecznej Policji 

pod has³em „Nie daj siê zrobiæ w jajo” rozpocznie siê  

22 marca i potrwa do koñca miesi¹ca.  W Punktach Obs³ugi 

Pasa¿erów ZTM oraz w metrze pojawi¹ siê specjalne 

plakaty z poradami, na co nale¿y zwróciæ uwagê podczas 

podró¿y komunikacj¹ lub pobytu w zat³oczonych 

miejscach. O akcji informowaæ bêd¹ równie¿ spoty 

emitowane w autobusach, metrze, tramwajach i SKM. 

Przed œwiêtami, w okresie gor¹czkowych zakupów 

pojawiaj¹ siê w autobusach, tramwajach, metrze i 

centrach handlowych. Pozbawiaj¹ ludzi pieniêdzy, 

kart kredytowych i dokumentów. Dlatego co roku – 

wspólnie z policj¹ – w ramach akcji „Nie daj siê 

z³owiæ” przypominamy o koniecznoœci zachowania 

wyj¹tkowej ostro¿noœci w tym okresie. 

B¥D� OSTRO¯NY – 
NIE DAJ SIÊ ZROBIÆ W JAJO

Z³odzieje kieszonkowi dzia³aj¹ zarówno w po-

jedynkê, jak i w grupach, przewa¿nie dwu-, trzy-

osobowych. „Robotnik” dokonuje kra-dzie¿y i 

zazwyczaj ma najwy¿sze kwalifikacje z grupy. 

„Tycer” typuje przysz³¹ ofiarê, zas³ania robot-

nika i jego rêkê. „Œwieca” prowadzi obserwacjê 

i rozpoznaje przebywaj¹cych w rejonie kradzie-

¿y policjantów. Natomiast „konik” przejmuje od 

robotnika skradzione przedmioty i odchodzi w 

bezpieczne miejsce. 

Podczas kradzie¿y wykorzystuj¹ swoje umie-

jêtnoœci manualne („go³a” rêka, skalpele, sprê-

¿yny) oraz poœpiech, niefrasobliwoœæ i roztarg-

nienie ofiar. Metody ich „pracy” zwykle ró¿ni¹ 

siê, w zale¿noœci od doœwiadczenia i okolicz-

noœci. Mo¿na ich spotkaæ w sklepach, pojaz-

dach komunikacji miejskiej i na dworcach kole-

jowych. 

?

?

?

?

„na podsiad” – podczas wsiadania i wysiadania ze 

œrodków transportu miejskiego,

„na mijankê” – w du¿ym t³oku, mijaj¹c siê ze stoj¹cy-

mi lub przechodz¹cymi obok osobami,

„na przewieszkê” – wykorzystuj¹c elementy garderoby 

przewieszone przez rêkê do ukrycia faktu kradzie¿y,

„na kosê” – kradn¹ przecinaj¹c kieszeñ, torebkê, 

siatkê. 

Zachêcamy pasa¿erów do przestrzegania kilku 

podstawowych zasad bezpieczeñstwa.

?Torebkê zawsze trzymaj zamkniêt¹ przed sob¹.

?Nie eksponuj zawartoœci portfela. 

?Noœ przy sobie tylko niezbêdn¹ gotówkê. 

?Nie noœ portfela w tylnych kieszeniach spodni. 

?Nie noœ portfela w zewnêtrznych kieszeniach ubrania.

Kieszonkowcy dzia³aj¹ w nastêpuj¹cy sposób:
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dowy torowisk i po³¹czenia kolejnych 

obszarów miasta. Brano pod uwagê 

ró¿ne koncepcje.  Najkorzystniejsza 

wyda³a siê budowa linii w kierunku 

rzeŸni miejskiej oraz wyd³u¿enie linii 

czerwonej do Lasku Po³udniowego. 

Obie inwestycje wykonano w 1914 

roku. Zbudowano równie¿ now¹ za-

jezdniê, zdoln¹ pomieœciæ i obs³u¿yæ 

dwukrotnie wiêcej wagonów, ni¿ do-

tychczas. Do 1916 roku zbudowano 

te¿ wyd³u¿enie linii zielonej do 

Schlawer Chaussee (okolice obecnej 

ul. Jagielloñskiej). 

Mimo intensywnej rozbudowy sys-

temu, kolejne lata okaza³y siê mniej 

szczêœliwym okresem dla s³upskich 

tramwajów. Utrzymanie pojazdów w 

ruchu stawa³o siê coraz bardziej 

kosztowne, a liczba pasa¿erów nie 

wzrasta³a we wczeœniej zak³adanym 

tempie. Du¿y wp³yw na funkcjono-

wanie transportu miejskiego mia³ 

wybuch I wojny œwiatowej. Ze wzglê-

Druga po³owa XIX wieku to okres in-

tensywnego rozwoju S³upska. Roz-

budowa przemys³u i doprowadzenie 

kolei spowodowa³y zwiêkszenie 

zaludnienia. Zabudowa miejska 

zaczê³a „wykraczaæ” coraz dalej poza 

obszar historycznych murów obron-

nych, a poruszanie siê miêdzy dziel-

nicami by³o coraz trudniejsze. Aby 

zaradziæ tym problemom, zaczêto 

rozwa¿aæ budowê linii tramwajo-

wych. 

Pierwsze koncepcje budowy sieci ko-

lei miejskiej w S³upsku powsta³y w la-

tach 90. XIX wieku. Jednak dopiero 

w 1910 roku uda³o siê je zrealizowaæ. 

Wybudowano dwie linie, ³¹cz¹ce 

dworzec kolejowy ze Starym Mias-

tem, z odga³êzieniami do koszar 

(linia czerwona) i do m³yna w Lasku 

Pó³nocnym (linia zielona). Powsta³ 

te¿ tor techniczny do elektrowni i 

zajezdni tramwajowej. D³ugoœæ to-

rów wynosi³a 3,7 km, a rozstaw szyn - 

1000 mm. Do ich obs³ugi zakupiono 

6 wagonów silnikowych i dwa do-

czepne. 

Nowy œrodek transportu szybko zys-

ka³ sympatiê mieszkañców S³upska. 

Wci¹¿ rosn¹ca popularnoœæ sprawi³a, 

¿e rok po uruchomieniu tramwajów 

przyst¹piono do planowania rozbu-

du na brak potrzebnych materia³ów i 

czêœci zamiennych, tramwaje czêsto 

ulega³y awariom lub nie wyje¿d¿a³y w 

trasê. 

Niestety, tylko optymiœci liczyli, ¿e 

sytuacja poprawi siê po zakoñczeniu 

wojny. Kolejne lata to okres pog³ê-

biaj¹cego siê kryzysu ekonomicznego 

w Niemczech i rosn¹cej inflacji. 

Koszty funkcjonowania wielu przed-

siêbiorstw tramwajowych zaczê³y 

przerastaæ ich zarz¹dców. W S³upsku 

trzeba by³o dok³adaæ coraz wiêksze 

sumy pieniêdzy, aby utrzymaæ wago-

ny w ruchu. Czyniono drastyczne 

oszczêdnoœci – na trasê wysy³ano 

mniej ni¿ po³owê posiadanych pojaz-

dów, a w 1921 roku zawieszono ruch 

na linii niebieskiej. Kolejne ograni-

czenia doprowadzi³y do ca³kowitego 

wstrzymania funkcjonowania tram-

wajów. Ostatni raz tramwaje kurso-

wa³y 24 grudnia 1922 roku.

TRAMWAJE W S£UPSKU
Tramwaje w grodzie nad S³upi¹ ruszy³y w trasê w pierwszych 

latach XX wieku. Podobnie jak w wielu innych miastach sta³y siê 

podstawowym œrodkiem transportu miejskiego. Niemal przez 

pó³ wieku by³y nieod³¹cznym elementem s³upskiego krajobrazu 

i codziennego ¿ycia jego mieszkañców. Niestety, sieæ by³a zbyt 

ma³a, ¿eby przetrwaæ do obecnych czasów. Kolejny artyku³ z na-

szej serii poœwiêcamy historii nieistniej¹cego ju¿ systemu tram-

wajowego w S³upsku. 

Rosn¹ce miasto

Lata 1911 - 1922

TAM, GDZIE KIEDYŒ
DZWONI£Y TR AMWAJE
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œwiatowej uniemo¿liwi³ realizacjê 

projektu.

Do 1939 roku w sieci komunikacji 

miejskiej dokonano jedynie moder-

nizacji niektórych odcinków, inne 

nieznacznie wyd³u¿ono. Do koñca 

wojny ograniczano siê tylko do 

bie¿¹cego utrzymania ruchu i kon-

serwacji infrastruktury. 

8 marca 1945 roku S³upsk zosta³ zdo-

byty przez oddzia³y radzieckie. Mi-

Przez nastêpne dwa lata komuni-

kacja tramwajowa w S³upsku by³a 

zawieszona. W 1924 roku uda³o siê j¹ 

reaktywowaæ. Niestety, piêæ lat póŸ-

niej zlikwidowano liniê niebiesk¹. Na 

pozosta³ych liniach przewozy suk-

cesywnie zwiêkszano, w miarê posia-

danych mo¿liwoœci. 

Liczba przewiezionych pasa¿erów od 

1925 roku spada³a, osi¹gaj¹c najni¿-

szy poziom w 1932 roku. Wówczas 

s³upskimi tramwajami przejecha³o 

mniej ni¿ milion osób (w 1925 roku 

by³o to ponad 1,6 miliona podró¿-

nych). Do wybuchu II wojny œwiato-

wej liczba pasa¿erów wróci³a do 

stanu z po³owy lat 20.

W 1938 roku planowano urucho-

mienie w S³upsku sieci linii trolejbu-

sowych, uznawanych wówczas za 

innowacjê i alternatywê wobec budo-

wy drogich linii tramwajowych. 

Zaprojektowano 4,5-kilometrow¹ 

trasê, ³¹cz¹c¹ poblisk¹ Kobylnicê ze 

œródmieœciem. Zaplanowano zakup 

trzech trolejbusów. Wybuch II wojny 

mo, ¿e o miasto nie toczono zaciêtych 

walk, a Niemcy opuœcili je zanim 

zosta³o zdobyte, czerwonoarmiœci 

zniszczyli znaczn¹ czêœæ najstarszej 

i najcenniejszej czêœci zabudowy. 

Tramwaje ponownie uruchomiono 

ju¿ 1 sierpnia 1945 roku. Jednak z 

powodu du¿ych zniszczeñ i braku 

potrzebnych materia³ów, kursowa-

nie odbywa³o siê nieregularnie i w 

ograniczonym zakresie. Ze wzglêdu 

na zerwane mosty na S³upi, wagony 

kursowa³y tylko w lewobrze¿nej czêœ-

ci miasta. Po odbudowie przepraw i 

zniszczonych torowisk, tramwaje 

wróci³y na dawne trasy. Odst¹piono 

od oznaczeñ linii kolorami i zast¹-

piono je numeracj¹. I tak, dawna linia 

czerwona, zosta³a przemianowana na 

„jedynkê”, a zielona sta³a siê „dwój-

k¹”.

Lata 50. ubieg³ego wieku w S³upsku 

to okres pogarszaj¹cej siê „sytuacji 

taborowej”. Wys³u¿one wagony coraz 

czêœciej odmawia³y pos³uszeñstwa. 

Na dodatek,  czêœæ sprawnych wozów 

przekazano do Olsztyna. W³adze in-

tensywnie stara³y siê o przydzia³

Lata 1924 - 1945

Lata 1945 - 1959

Z powodu du¿ych zniszczeñ 
i braku potrzebnych materia³ów, 

kursowanie odbywa³o siê 
nieregularnie i w ograniczonym 

zakresie.

Planowano uruchomienie sieci 
linii trolejbusowych, uznawanych 

wówczas za innowacjê 
i alternatywê wobec budowy 
drogich linii tramwajowych.

TAM, GDZIE KIEDYŒ
DZWONI£Y TR AMWAJE
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Tekst opracowano na podstawie, zdjêcia archiwalne:
M.Szymajda, S³upskie tramwaje, wyd. Ksiê¿y M³yn, 2010 

S³upsk zajmuje obecnie  trzecie miejsce pod wzglêdem 

liczby ludnoœci w województwie pomorskim (prawie 100 

tysiêcy mieszkañców w roku 2011). Jest miastem na prawach 

powiatu, a w latach 1957 - 1998 roku by³ stolic¹ wojewódz-

twa s³upskiego. Le¿y nad rzek¹ S³upi¹, na Pobrze¿u Kosza-

liñskim. Od Ba³tyku oddalony jest o 18 km. W S³upsku 

funkcjonuje dobrze rozwiniêty przemys³ motoryzacyjny. 

Oprócz ciê¿arówek, produkowane s¹ tu autobusy miejskie 

marki Scania, kursuj¹ce m.in. po ulicach Warszawy. Atrak-

cyjne po³o¿enie – blisko morza a tak¿e na wa¿nym szlaku 

komunikacyjnym, ³¹cz¹cym Trójmiasto ze Szczecinem, a 

dalej z Berlinem – pozwala S³upskowi utrzymaæ pozycjê 

wa¿nego oœrodka przemys³u, nauki i turystyki. 

nowego taboru. W latach 1955 - 56 S³upsk otrzyma³ 

pierwsze nowe wagony krajowej produkcji. Szeœæ tram-

wajów typu 2N pozwoli³o na wycofanie z ruchu 

najstarszych wozów, pamiêtaj¹cych dzieñ otwarcia sieci 

w mieœcie. 

Niestety, nowe tramwaje w niewielkim stopniu wp³ynê³y 

na komfort podró¿y po zniszczonych, pamiêtaj¹cych po-

cz¹tki XX wieku torowiskach. Infrastruktura wymaga³a 

pilnych i kompleksowych prac modernizacyjnych, na 

które nie by³o pieniêdzy. Pod koniec lat 50. ju¿ by³o 

wiadomo, ¿e komunikacja tramwajowa w mieœcie nie 

utrzyma siê. 15 marca 1959 roku s³upskie tramwaje 

ostatni raz pojawi³y siê na ulicach. Nastêpnego dnia na 

trasê linii nr 1 i 2 wyjecha³y autobusy.

W kolejnych miesi¹cach przyst¹piono do demonta¿u 

sieci i torowisk, których ostatnie odcinki usuniêto w 

po³owie lat 70.  Zajezdniê przeznaczono na potrzeby 

autobusów i u¿ywano jej a¿ do koñca XX wieku. Po 

ukoñczeniu budowy nowej zajezdni w Kobylnicy, stare 

budynki sprzedano, a w 2004 roku ostatecznie zburzono. 

Do dziœ mo¿na jeszcze spotkaæ nieliczne œlady po 

infrastrukturze tramwajowej. S¹ to przewa¿nie rozety, 

haki i s³upy, trzymaj¹ce niegdyœ sieæ trakcyjn¹.

W latach 80. na ulicach S³upska na nowo zagoœci³ 

elektryczny transport miejski. Tym razem by³y to 

trolejbusy. Jednak i one nie przetrwa³y do naszych 

czasów. Zosta³y zlikwidowane w 1999 roku, a ich 

likwidacja wzbudzi³a du¿e kontrowersje.

Wielu mieszkañców z têsknot¹ wspomina czasy, gdy 

po uliach S³upska sunê³y tramwaje, nadaj¹c mu 

wielkomiejskiego charakteru i gwaru. Dlatego w 2004 

roku, dziêki wysi³kom lokalnych stowarzyszeñ uda³o siê 

sprowadziæ stary wagon tramwajowy. Ustawiono go w 

centrum miasta, na ulicy Nowobramskiej. Obecnie 

mieœci siê w nim kawiarnia i punkt informacji 

turystycznej. Mimo ¿e jego wyglad daleko odbiega od 

tego, jaki mia³y oryginalne s³upskie tramwaje, dla wielu 

starszych mieszkañców miasta jest on wa¿n¹ pami¹tk¹ po 

kursuj¹cych niegdyœ czerwonych wagonach.

Miasto bez tramwajów

Pod koniec lat 50. by³o ju¿ wiadomo, 
¿e komunikacja tramwajowa w mieœcie 

nie utrzyma siê.

15 marca 1959 roku s³upskie tramwaje 
ostatni raz pojawi³y siê na ulicach. 

Nastêpnego dnia na trasê 
linii nr 1 i 2 wyjecha³y autobusy.

(fot. slupsk.pl)

(fot. M.Beister)

TAM, GDZIE KIEDYŒ
DZWONI£Y TR AMWAJE
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TRAMWAJEM ZA GRANICÊ

Na samym zachodzie Niemiec, ju¿ 

przy francuskiej granicy, le¿y naj-

mniejszy niemiecki land – Kraj Saary, 

niegdyœ bardzo wa¿ne zag³êbie prze-

mys³owe i oœrodek wydobycia surow-

ców mineralnych. W Saarbrücken, 

stolicy landu, uznano w czasach mo-

toryzacyjnego boomu, ¿e na ulicach 

jest za ma³o miejsca, by pomieœciæ 

tramwaje, trolejbusy i samochody, 

wiêc do 1965 roku zlikwidowano 

wszystkie linie tramwajowe i trolej-

busowe.

Trzydzieœci lat póŸniej zaczêto jednak 

¿a³owaæ tej decyzji. Licz¹ce ponad 150 

tysiêcy mieszkañców miasto wraz z 

gêsto zaludnion¹ aglomeracj¹ na-

potka³o du¿e problemy z pomiesz-

czeniem pasa¿erów w kursuj¹cych 

nawet co jedn¹ minutê autobusach. 

Budowa linii tramwajowej by³a roz-

wi¹zaniem kusz¹cym, ale nie rozwi¹-

Na szczêœcie szlaki by³y ju¿ przetarte. 

W latach 80. ubieg³ego wieku miasto 

Karlsruhe jako pierwsze wdro¿y³o 

podobne rozwi¹zanie i okaza³o siê ono 

nadspodziewanym sukcesem.

Pierwszy etap budowy tramwaju w 

Saarbrücken zakoñczono jesieni¹ 

1997 roku. Prace budowlane w za-

sadzie ograniczy³y siê do wybudo-

wania kilkukilometrowej trasy po uli-

cach miasta. Ma ona formê klasycz-

nego tramwaju znanego z innych

zywa³a problemu dojazdów spoza 

miasta. Zaproponowano wiêc niety-

powe rozwi¹zanie – po³¹czenie tram-

waju z poci¹giem podmiejskim. Choæ 

z pozoru sprawa wydaje siê prosta 

(jedno i drugie jeŸdzi po torach), to 

jednak zag³êbiaj¹c siê w szczegó³y 

napotyka siê du¿o problemów, takich 

jak ró¿na skrajnia pojazdów i pro-

mienie ³uków, inny profil szyn, od-

mienne zabezpieczenia ruchu pojaz-

dów, czy wreszcie inny system 

zasilania i napiêcie w sieci trakcyjnej. 

Zagraniczna podró¿ tramwajem? Dlaczego nie. Historia komunikacji miejskiej zna takie 

przypadki, nawet na ziemiach polskich, gdzie zakrêty historii skutkowa³y wytyczaniem 

granic w poprzek linii tramwajowych (Górny Œl¹sk, Cieszyn). Z regu³y koñczy³o siê to 

likwidacj¹ takiej linii, ale obecnie - w dobie otwartych granic - taka miêdzynarodowa podró¿ 

komunikacj¹ miejsk¹ jest mo¿liwa i zupe³nie bezproblemowa.

Powrót w nowej formie
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miast, zatrzymuj¹cego sie na przy-

stankach i na skrzy¿owaniach. Zasila-

na jest pr¹dem sta³ym 750 V.

Ciekawie robi siê dopiero za przystan-

kiem Romerkastell, gdzie tramwaj 

zje¿d¿a z ulicy na trasê biegn¹c¹ 

wzd³u¿ linii kolejowej i przeje¿d¿a si³¹ 

rozpêdu 90-metrowy odcinek izolo-

wany, podczas którego systemy elek-

troniczne maj¹ czas na dostosowanie 

siê do pr¹du kolejowego. Chwilê 

póŸniej bowiem wje¿d¿a, jak pe³no-

prawny poci¹g na stacjê kolejow¹ 

Brebach. Od tego miejsca czerpie z 

kolejowej sieci trakcyjnej pr¹d 

przemienny o napiêciu 1500 V i wraz z 

innymi poci¹gami regionalnymi 

jedzie tras¹ Kolei Górnej Saary po-

przez kolejne osady po³o¿one nad  

rzek¹. W koñcu przeje¿d¿a most 

i wje¿d¿a na dworzec kolejowy w 

Sarreguemines. Tak oto niepostrze-

¿enie znaleŸliœmy siê we Francji. 

Oczywiœcie w tramwaju nie ma ¿adnej 

kontroli paszportowej, bowiem oba 

kraje nale¿¹ do strefy Schengen (tery-

Po otwarciu po³udniowego fragmentu 

rozpoczê³y siê prace nad wyd³u¿a-

niem linii na pó³noc od Saarbrücken. 

Kolejne etapy linii otwierane s¹ co 

kilka lat. Obecnie trasa tramwaju ma 

ju¿ 33 kilometry, a docelowo bêdzie 

mia³a 42 km, gdy osi¹gnie miej-

scowoœæ Lebach. Pó³nocny odcinek 

jest praktycznie budowany od pod-

staw, na czêœci trasy wykorzystywany 

jest jedynie œlad zlikwidowanej w 

latach 80. ubieg³ego wieku linii 

kolejowej. Dlatego tutaj na ca³ej trasie 

stosowane jest napiêcie tramwajowe.

Saarbahn czyli Kolej Saary - jak ok-

reœla siê ten system - kursuje na 

centralnym odcinku co 7,5 minuty. Na 

peryferyjnych odcinkach czêstotli-

woœæ spada do 30, a nawet 60 minut. 

Do dyspozycji jest 28 dwukierun-

kowych wagonów niskopod³ogowych. 

Ca³y tabor przystosowany jest do kur-

sowania zarówno w formie tramwaju, 

jak i po trasie kolejowej.

torium, na którym jest gwarantowany 

swobodny przep³yw osób).

To jeden z dwóch przypadków tram-

wajów transgranicznych. Drugi ma 

miejsce na granicy szwajcarsko-fran-

cuskiej ko³o Bazylei, gdzie wybudo-

wana na pocz¹tku XX wieku kolejka 

(a obecnie tramwaj) jeden z przystan-

ków na trasie ma we francuskiej 

wiosce.

tekst i zdjêcia: Marcin Stiasny 

Z Niemiec do Francji

Zagraniczna podró¿ tramwajem? 

W dobie otwartych granic - 

taka miêdzynarodowa podró¿ 

komunikacj¹ miejsk¹ jest mo¿liwa 

i zupe³nie bezproblemowa.



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

34

Z  ¯ Y C I A
K M K M

Zaczê³o siê skromnie. W lutym 1980 

roku na ³amach kolejowego pisma 

„Sygna³y” pojawi³ siê list Marka 

Moczulskiego, który poszukiwa³ 

materia³ów do rubryki „Moje hobby”. 

Skierowany zosta³ do osób zaintere-

sowanych m.in. histori¹ tramwajów. 

Na tekst odpowiedzia³o kilka osób, 

które postanowi³y siê spotkaæ i wy-

mieniæ swoje doœwiadczenia i uwagi. 

Po dwóch miesi¹cach – 11 kwietnia 

1980 roku dosz³o do spotkania 

siedmioosobowej grupy pasjonatów. 

Tak narodzi³ siê 

.

Obecnie organizacja zrzesza ponad 

trzysta osób. Wspó³organizuje takie 

wydarzenia, jak Warszawska Noc 

Muzeów czy Dni Transportu Publicz-

nego. Wspólnie z organizatorem 

transportu miejskiego w stolicy oraz 

przewoŸnikami, KMKM uruchamia 

specjalne linie autobusowe i tram-

wajowe obs³ugiwane zabytkowym 

Klub Mi³oœników 

Komunikacji Miejskiej w Warszawie

do przewoŸników, np. w Poznaniu i w 

Bia³ymstoku) oraz powi¹zana z nim 

Noc Muzeów. 

Kluby nie zajmuj¹ siê tylko rato-

waniem zabytków. Stowarzyszenia 

zabieraj¹ g³os w ró¿nego rodzaju kon-

sultacjach, zg³aszaj¹ swoje pomys³y. 

Przyk³adem mog¹ byæ zg³oszone 

przez Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Transportu Publicznego w 

Bydgoszczy uwagi dot. studium trans-

portowego.

Wart uwagi jest profil dzia³alnoœci 

stowarzyszenia z Poznania, które 

wydaje biuletyn „Przystanek”.

Oczywiœcie dzia³aj¹c lokalnie mo¿na 

¿yæ globalnie! Stowarzyszenia organi-

zuj¹ ró¿nego rodzaju imprezy komu-

nikacyjne lub akcje promocyjne, które 

s¹ otwarte dla goœci z ró¿nych miast.

Stowarzyszenia mi³oœników trans-

portu publicznego dzia³aj¹ nie tylko w 

Polsce, ale tak¿e w innych krajach. 

Czy KMKM Warszawa z nimi wspó³-

pracuje? Czy organizowane s¹ wspól-

ne akcje i przedsiêwziêcia? Odpowie-

dzi na te i inne pytania znajd¹ siê w 

nastêpnym numerze iZTM. Zapra-

szamy do lektury!

Profil dzia³alnoœci KMKM Warszawa 

mo¿na poznaæ na stronie interneto-

wej  oraz na profi-

lu  

www.kmkm.waw.pl

www.facebook.com/kmkm.wawa

taborem. Stowarzyszenie w³¹cza siê w 

ró¿nego rodzaju akcje promocyjne, 

np. w miejski Dzieñ Dziecka czy 

obchody Dnia Ziemi. 

Warszawskie stowarzyszenie mi³oœ-

ników jest najstarsze, ale nie jedyne w 

Polsce. Praktycznie w ka¿dym wiêk-

szym mieœcie posiadaj¹cym regularn¹ 

komunikacjê publiczn¹ dzia³a orga-

nizacja zrzeszaj¹ca pasjonatów. 

Czy stowarzyszenia ze sob¹ wspó³-

pracuj¹? Nie ma jednej organizacji 

zrzeszaj¹cej inne kluby. „KaeMKa-

eMki” najczêœciej w swoich dzia-

³aniach ograniczaj¹ siê do tematów 

zwi¹zanych z komunikacj¹ miejsk¹ 

danego miasta. Oczywiœcie s¹ tak¿e 

wspólne akcje ogólnopolskie! Naj-

wiêkszym tego typu przedsiêwziê-

ciem jest organizowany przez sto³ecz-

ny klub Zlot Zabytkowych Autobusów 

(wiêkszoœæ zabytków nale¿y do sto-

warzyszeñ, jednak s¹ tak¿e nale¿¹ce 
tekst: Mateusz Kania

zdjecia: KMKM

Jaki by³ pocz¹tek?

Jeden artyku³, spotkanie i pasja. Tak rozpoczê³a siê historia 

najwiêkszego stowarzyszenia skupiaj¹cego pasjonatów 

transportu zbiorowego. KMKM Warszawa dzia³a ju¿ od 

trzydziestu trzech lat i skupia wokó³ siebie du¿e grono osób. 

Podobne kluby zaczê³y wkrótce powstawaæ w innych miastach. 

NIE TYLKO WARSZAWA,
NIE TYLKO POLSKA

Jedyni w Polsce
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