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Akcja integracja
HUBERT KOŁODZIEJSKI
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
(MZKZG) integruje komunikację miejską na obszarze 13 gmin.
Rezultatem działalności Związku
było wprowadzenie od 1 stycznia 2008 r. „wspólnych biletów”.
Dzięki temu po raz pierwszy na
obszarze naszej metropolii doszło
do taryfowej integracji komunikacji komunalnej z kolejową.
więcej - s. 5

Bilet wygodny
Nowe technologie
KRZYSZTOF GRZELEC
KRZYSZTOF NALEWAJKO
Elektronika zaczyna dominować
w naszym życiu. Nowoczesne
rozwiązania technologiczne powoli stają się standardem także
w komunikacji miejskiej. Tradycyjne bilety papierowe stopniowo zastępowane są przez
karty plastikowe z wtopionym
„chipem”.
więcej - s. 3

Trolejbusy
w Gdyni

Kalendarium 1943-71
MARIUSZ JÓZEFOWICZ

Fot. ze zbiorów H. Rutkowskiego

Początki (1943-45)
• oddanie do eksploatacji nienumerowanej linii od Zarządu Miejskiego (dawny Urząd
Miasta) do dworca kolejowego w Chyloni (ul. Świętojańską i 10 Lutego) 18 września
1943 r.
więcej - s. 2

Przystanek

i n t e g r u j e m y ko m u n i k a c j ę m i e j s k ą

KANAR TEŻ CZŁOWIEK?
Nie lubimy kanarów, bo z reguły nie lubimy tych, którzy nas kontrolują
i w dodatku nakładają karę za – jak twierdzą – złamanie prawa

KRZYSZTOF GRZELEC
Kontrola biletów to temat zgrany
jak przeboje muzyki pop. Pracownicy kontroli biletów dostarczają
lokalnym mediom tematów do
artykułów (bo też i wdzięczny to
temat – sensacja, przemoc i łamanie prawa w jednym), a dyrektorom
odpowiedzialnym za funkcjonowanie komunikacji powodów do
pojawienia się kolejnych siwych
włosów.
Nie lubimy kanarów, bo z reguły
nie lubimy tych, którzy nas kontrolują i w dodatku nakładają karę
za – jak twierdzą – złamanie prawa.
Stopień akceptacji dla kontrolującego, wydaje się, że jest wprost proporcjonalny do zasad formalnych
jakie stoją za każdą prowadzoną
kontrolą. Jeżeli za kontrolującym
stoi jednoznaczne w swojej wymowie prawo, jeżeli grożą nam
dotkliwe i nieuchronne sankcje
za wykroczenie lub przestępstwo,
jeżeli wyróżnikiem powagi kontrolującego jest umundurowanie,
to nasz stopień akceptacji dla poszanowania prawa rośnie.
W takim przypadku kontrolerzy
biletów są na pozycji przegranej
już na starcie, już przy wejściu
do autobusu czy tramwaju. Bo po
pierwsze przepisy opisujące prawa i obowiązki pasażera oraz prowadzącego kontrolę są nie tylko
niejednoznaczne (co potwierdzają
sprzeczne opinie prawników), ale
też co rusz pojawiają się medialne
doniesienia o nielegalności prowadzonych kontroli dokumentów, zatrzymywania pasażerów nie posiadających biletów itp. Doniesienia te
są prostowane przez przedstawicieli
przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, ale i tak znajdują się śmiałkowie, którzy decydują się iść na

całość, wychodząc z założenia, że
kanar to mu może... . Nie będę nikogo ani zachęcał, ani odwodził
od takich zachowań. Przypomnę
tylko maksymę łacińską Ignorantia
iuris nocet – nieznajomość prawa
szkodzi. Po drugie kontrolerzy,
z oczywistych powodów, pracują
„po cywilnemu”. Umundurowanie kontrolerów biletów byłoby
równoznaczne z ostrzeżeniem dla
każdego „gapowicza”.
Po co w ogóle kontrole biletów?
Odpowiedź jest prosta. Tak długo
jak komunikacja miejska będzie
usługą odpłatną, jej wykonawca ma
obowiązek dbać o to, aby każdy kto
nie posiada stosownych uprawnień
do przejazdów bezpłatnych płacił
za przejazd. Zaprzestanie działań

prewencyjnych w stosunku do osób
podróżujących bez biletu, w krótkim okresie czasu spowodowałoby
wydatne zmniejszenie przychodów
ze sprzedazy biletów i konieczność
wzrostu dopłat z budżetów miast.
Ktoś może mi w tym miejscu zarzucić, że mam rodaków za oszustów.
W ramach badania rynku, chętnie
wezmę udział w eksperymencie,
w którym zaprzestanie się kontroli
biletów. Nie widzę tylko chętnych
wśród władz miasta na taki eksperyment.
W ocenie pracy kontrolerów biletów jak rzadko sprawdza się powiedzenie, że „punkt widzenia zależy
od punktu siedzenia.” Potwierdzają
to nie tylko kontrolerzy, którzy po
przyjęciu do pracy stanęli nagle po

drugiej stronie barykady, ale także dziennikarze, którzy naocznie
mogli się przekonać jak wyglądają „atrakcje” podczas kontroli
biletów w nocnych autobusach.
Z kolei psychologowie z pracowni badań psychologicznych, którzy
prowadzili obserwacje ukryte pracy
kontrolerów biletów, w celu zdiagnozowania błędów popełnianych
przez kontrolerów w trakcie kontroli, stwierdzili, że pasażerowie
stanowiliby równie ciekawy, o ile
nie ciekawszy przedmiot badań.
Może warto więc podczas kolejnej kontroli biletów odpowiedzieć
sobie na pytanie – a jak ja bym się
zachował na miejscu kontrolera?

22 września

Europejski Dzień Bez Samochodu
na podstawie dowodu rejestracyjnego swojego
samochodu jedź za darmo!

więcej - s. 8

22 września 2010 r. każdy właściciel lub współwłaściciel samochodu osobowego na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego może skorzystać
z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo.
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MARIUSZ JÓZEFOWICZ
Początki (1943-45)
• oddanie do eksploatacji nienumerowanej linii od Zarządu Miejskiego (dawny Urząd
Miasta) do dworca kolejowego
w Chyloni (ul. Świętojańską i 10
Lutego) 18 września 1943 r.;
• przedłużenie linii w tym samym
roku do Orłowa;
• przerwanie eksploatacji trolejbusów na skutek działań wojennych w marcu 1945 r.
Powojenny rozwój komunikacji
trolejbusowej (1946-57)
• uruchomienie komunikacji trolejbusowej 19 marca 1946 r.;
• wprowadzenie komunikacji
trolejbusowej do Sopotu do
pętli przy ul. Reja 17 stycznia
1947 r.;
• przeniesienie trolejbusów z prowizorycznej zajezdni przy ul.
Derdowskiego do bazy autobusowej przy al. Zwycięstwa;
• uruchomienie 5 dziennych i 2
nocnych linii trolejbusowych (nr
21-25 oraz 210 i 220);
• eksploatacja trolejbusów kilku marek, w tym 10. marki
Henschel (wprowadzonych
jako pierwsze w 1943 r.) i 13.
marki Vetra (wprowadzonych
jako jedyne fabrycznie nowe
w 1949 r.);
Szczytowy rozwój komunikacji
trolejbusowej (1957-71)
• uruchomienie 6. kolejnych linii
trolejbusowych do 1966 r. (nr
26-29, w tym 25 kreślone i 28
kreślone, które zostały w latach
1967-70 przenumerowane odpowiednio na 30 i 27, po zawieszeniu kursowania linii 27 na
pierwotnej trasie w 1967 r.);
• dostawa 42. fabrycznie nowych
trolejbusów Škoda 8Tr w latach
1958-61;
• dostawa 72. fabrycznie nowych
trolejbusów Škoda 9Tr w latach
1962-70;
• zastąpienie nocnych linii trolejbusowych autobusowymi;
• przeniesienie trolejbusów do
nowo wybudowanego segmentu
zajezdni w Redłowie z wyjazdem na ul. Stryjską;
• wykonanie największej w historii gdyńskiej komunikacji trolejbusowej pracy eksploatacyjnej
na poziomie 5,5 mln wozokm
przy wykorzystaniu 97 pojazdów w inwentarzu w 1971 r.

97

trolejbusów
w 1971 r. wykonało
5,5 mln wozokm

Sieć gdyńskiej komunikacji
trolejbusowej w 1945 r.

Uruchomienie pierwszej linii trolejbusowej w Gdyni w 1943 r. (Fot. ze zbiorów H. Biangi)

Sieć gdyńskiej komunikacji
trolejbusowej w 1956 r.

Trolejbus Vetra VBR4 o nr. inw. 306 Na terenie zajezdni trolejbusowej w 1947 r. (Fot. ze zbiorów M. Gwiazdy)

Trolejbus Škoda 9Tr o nr. inw. 376 na pętli przy dworcu głównym w Gdyni podczas uroczystego uruchomienia
linii 28 na Oksywie Górne w 1964 r. (Fot. ze zbiorów A. Gorzkowskiego)

Sieć gdyńskiej komunikacji
trolejbusowej w 1967 r.
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Zrównoważony rozwój
transportu miejskiego
- poprawność polityczna czy styl życia?

Od 1989 r. liczba pasażerów korzystających z transportu zbiorowego
w Polsce zmniejszyła się o ponad 50%. Teraz jeżdżą samochodami.
HUBERT KOŁODZIEJSKI
Konieczność. Jak jadę samochodem zawsze
na TO traﬁę. I już nie jadę, tylko stoję, a dokładniej siedzę, stojąc w mega korku. Dlaczego tyle samochodów wokół, dlaczego
one blokują mi drogę. O! tramwaj jedzie
– a ja stoję, ale zaraz go dogonię. Dobrze
chociaż, że autobus stoi razem ze mną. Zaraz
go wyprzedzę jak zjedzie do zatoki. Udało
się ominąć autobus, ale tramwaju chyba nie
dogonię. Porażka – kolejny tramwaj jedzie
szybciej. No cóż, skoro stoję to może gdzieś
zadzwonię i obejrzę okolicę. Park. Jaki zielony. I te drzewa. Nawet ja mam trochę cienia.
Znowu mija mnie tramwaj – i znowu szybszy! Jak ci ludzie w tramwaju się męczą,
niektórzy nawet stoją, a ja siedzę w samochodzie. I to nie byle jakim. No, ruszamy!
Zrobiło się trochę luźniej. Dojadę na miejsce
trochę później. Później niż wczoraj i jeszcze później niż przedwczoraj. Gdyby ten
park zlikwidować i poszerzyć drogę przyjechałbym szybciej. Może nawet szybciej niż
przedprzedwczoraj.
Czy uda się wygrać wyścig i budować szybciej drogi niż przybywa samochodów? Chyba
nie. I może dlatego warto zastanowić się co
społeczeństwo może zrobić dla mnie i co ja
mogę zrobić dla społeczeństwa. Wiem co
społeczeństwo mogłoby zrobić dla mnie,
mogłoby przestać jeździć samochodami, żeby
droga była pusta. A co ja mógłbym zrobić
dla społeczeństwa? To samo? Mam przestać
jeździć samochodem? A może mam jeszcze
zacząć jeździć rowerem?
Dlaczego nie jadę tramwajem do pracy? Bo
bilety za drogie! A ile kosztują? Bo się spóź-

niają! Czy na pewno? Bo nie ma jednego
biletu! Naprawdę? Bo będę szybciej! Chociaż
dzisiaj się nie udało...
Może spróbuję? Może tego pożałuję? Zrównoważony rozwój: jeden przejazd autobusem,
jeden samochodem. Jeden dzień w komunikacji miejskiej, jeden w moim wehikule.
Pojechałem! Autobusem. Czasu nie zaoszczędziłem, ale się nie denerwowałem, spokojnie
się rozglądałem. Trochę stałem, a trochę siedziałem i gazetę czytałem. I tylko jeden z kierowców tak mi się dziwnie patrzył w oczy.
To było moje odbicie w szybie!
Zrozumiałem. Bez mojej pomocy sobie nie
poradzą. Co mogę zrobić? Nowej drogi nie

wybuduję, ale od czasu do czasu komunikacją
miejską podróżuję. Czasami dziecko i żonę
zabieram ze sobą. A im to nie przeszkadza,
nawet im to sprawia trochę radości. Nie wiem
tylko czy psa mogę zabrać? On trzyma moją
stronę.
Zrównoważony H.K.
PS.
Od 1989 r. liczba pasażerów korzystających
z transportu zbiorowego w Polsce zmniejszyła się o ponad 50%. Teraz jeżdżą samochodami.

Nowe technologie zmieniają system
biletowy w komunikacji miejskiej
KRZYSZTOF GRZELEC
KRZYSZTOF NALEWAJKO
Nowe technologie zmieniają system biletowy
w komunikacji miejskiej.
Elektronika zaczyna dominować w naszym
życiu. Nowoczesne rozwiązania technologiczne powoli stają się standardem także
w komunikacji miejskiej. Tradycyjne bilety
papierowe stopniowo zastępowane są przez
karty plastikowe z wtopionym „chipem”, czyli mikroprocesorowym układem elektronicznym, na którym zapisywana jest informacja
o rodzaju biletu jaki został zakupiony przez
pasażera. Przyjrzyjmy się więc systemowi,
który już na dobre zadomowił się w naszej
metropolii i spróbujmy odpowiedzieć na py-

tanie w jakim kierunku będzie ewoluował.
Karty elektroniczne w metropolii jako pierwsza wprowadziła spółka MZK Wejherowo.
Do dzisiaj jest ona liderem w rozwijaniu tego
systemu. W gminach obsługiwanych przez
autobusy MZK Wejherowo możemy korzystać z karty, „ładując” na nią bilet miesięczny,
okresowy lub dowolną kwotę pieniędzy (impulsów), którą stopniowo wydajemy korzystając z przejazdów. Kartą można więc posługiwać się jako biletem wieloprzejazdowym
lub jednorazowym. Warunkiem wykorzystywania kart jako biletu jednoprzejazdowego
jest wyposażenie pojazdów w kasowniki biletów elektronicznych, które po przyłożeniu
karty „ściągają” z niej opłatę przewidzianą
w taryﬁe. Niewątpliwą zaletą takiego syste-

mu jest to, że pasażer nie musi wchodząc do
autobusu zastanawiać się jaką opłatę uiścić
– zrobi to za niego kasownik-czytnik pracujący w systemie. Z punktu widzenia metropolii
rozwiązanie, w którym to MZK Wejherowo
testuje nowoczesne rozwiązania należy uznać
za właściwe. Wejherowo wraz z okolicznymi
gminami pełni bowiem rolę swoistego poligonu, a ewentualne modyﬁkacje systemu są
możliwe do stosunkowo szybkiego i łatwego
wprowadzenia ze względu na małą liczbę
pojazdów objętych systemem.
Pozostali organizatorzy komunikacji komunalnej w metropolii (ZTM w Gdańsku i ZKM
w Gdyni) dotychczas wprowadzili kartę elektroniczną z funkcją ograniczoną wyłącznie
do biletu okresowego. Jest to spowodowane
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w głównej mierze kosztami zakupu urządzeń
systemowych, przede wszystkim kasowników-czytników.
Wejherowska karta elektroniczna zapewnia
pełną automatyzację dokonywania zapłaty
za przejazd i charakteryzuje się łatwą obsługą dla pasażera. Jedynym obowiązkiem
pasażera przy korzystaniu z karty elektronicznej jest jej każdorazowe „kasowanie”.
W Wejherowie obowiązuje zasada „wejściewyjście”, tzn. pasażer przykłada kartę do
kasownika przy wejściu do pojazdu i przy
wyjściu z pojazdu. Przy wejściu pobierana
jest określona w taryﬁe opłata za jeden przejazd, przy wyjściu może zostać zwrócona za
część niewykorzystaną (o ile przewiduje to
taryfa). Pozwala to na pełną automatyzację
pobierania opłat, w tym, np. w odniesieniu
do biletów 60 minutowych, obowiązujących
obecnie w taryfach ZTM w Gdańsku i ZKM
w Gdyni. Pasażer przesiadając się nie musi
wówczas zastanawiać się czy „kasować” dwa
lub trzy bilety jednoprzejazdowe czy jeden
60 minutowy – zrobi to za niego system,
kierując się zasadą minimalizacji kosztów
podróży. Wprowadzenie takiego rozwiązania
zobowiązuje pasażera do pamiętania o przykładaniu karty do kasownika-czytnika przy
każdorazowym wejściu i wyjściu do i z pojazdu. Część pasażerów może ten obowiązek
traktować jako niedogodność, podobnie jak
fakt, że nie wszyscy przy wydawaniu pieniędzy są skłonni zawierzyć elektronicznemu systemowi. Obowiązek każdorazowego
kasowania karty, przy określonej konstrukcji
taryfy, nie musi dotyczyć biletów miesięcznych o nielimitowanej liczbie przejazdów,
a obawy pasażerów dotyczące poprawności naliczania opłat przez system zapewne
okażą się nieuzasadnione, podobnie jak to
było w przypadku przelewania wynagrodzeń
na rachunek bankowy i użytkowania kart
płatniczych. Tym nie mniej, Metropolitalny
Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
opracowując kierunki rozwoju systemu pobierania opłat w metropolii bierze pod uwagę
wszystkie te uwarunkowania.
Jednym z celów MZKZG jest rozszerzanie
tzw. kanałów dystrybucji. Masowy charakter
usług komunikacji miejskiej powoduje, że
zachęcanie do korzystania z nich wymaga,
aby zakup biletu nie był dla potencjalnych
pasażerów problemem, bez względu na to
czy są oni stałymi użytkownikami czy „niedzielnymi pasażerami”.
Obecnie bilety papierowe można kupować
przede wszystkim w pojazdach i kioskach
oraz automatach biletowych. Prekursorem
we wprowadzeniu automatów biletowych
jest SKM w Trójmieście. Karty elektroniczne
można doładowywać w kilkudziesięciu punktach sprzedaży, a w Wejherowie także w pojazdach. W najbliższym czasie przewiduje
się wprowadzenie możliwości zakupu biletu
(doładowania karty) przez internet. Pasażer
będzie mógł poprzez płatność elektroniczną doładować kartę i następnie aktywować
ją w kasowniku-czytniku w autobusie. Tam
gdzie pojazdy komunikacji miejskiej nie są
wyposażone w kasowniki-czytniki nie będzie konieczności aktywowania karty. Odpowiednie dane o dokonanych przez pasażerów
płatnościach przez internet zostaną zapisane
w systemie, w tym także w czytnikach kontrolerów biletów.
Kolejną formą płacenia za przejazdy, którą
planuje się wprowadzić w metropolii, będzie
możliwość kupowania biletu przez telefon
komórkowy. Takie rozwiązania funkcjonują
już w niektórych polskich miastach, a ich
operatorzy zaprezentowali MZKZG swoją
ofertę. Zgłoszone przez związek uwagi dotyczyły przede wszystkim funkcjonalności
systemów pobierania opłat za pośrednictwem
telefonów komórkowych dla pasażerów i systemów zabezpieczenia transakcji.
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Bezpośrednio czy z przesiadką?
Doświadczenia miast europejskich wskazują, że akceptacja przez mieszkańców połączeń
z przesiadkami wymaga podjęcia działań, które spowodują, że czas i koszt podróży
z przesadkami będzie porównywalny z podróżą bezpośrednią, poprawi się punktualność
kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, a przesiadanie się nie będzie odczuwane
jako uciążliwość.

KRZYSZTOF GRZELEC
Przesiadka traktowana jest przez część pasażerów jako niedogodność komunikacji miejskiej, podobnie jak konieczność dojścia do
przystanku i oczekiwania na tramwaj czy
autobus. Badania marketingowe prowadzone
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
wskazują, że mieszkańcy Gdyni cenią sobie
połączenia bezpośrednie – bez konieczności
przesiadania się. Bezpośredniość ma większe
znaczenie niż punktualność, wysoka częstotliwość połączeń czy koszt podróży. Podobnie mieszkańcy Sopotu, którzy w 2005 r.
uplasowali bezpośredniość na pierwszym
miejscu wśród cech jakimi powinna się charakteryzować komunikacja miejska. Także
poddani badaniu mieszkańcy gmin wiejskich,
obsługiwanych przez komunikację miejską,
uznali bezpośredniość za najważniejszą cechę
komunikacji miejskiej (Kosakowo 2003 r.).
Mając do wyboru połączenia do centrum
o wysokiej częstotliwości z przesiadką i połączenia o niższej częstotliwości, ale bezpośrednie, 70% mieszkańców Gdyni opowiada
się za połączeniami bezpośrednimi.
Doświadczenia miast europejskich wskazują,
że akceptacja przez mieszkańców połączeń
z przesiadkami wymaga podjęcia działań,
które spowodują, że czas i koszt podróży
z przesadkami będzie porównywalny z podróżą bezpośrednią, poprawi się punktualność
kursowania pojazdów komunikacji miejskiej,
przesiadka i oczekiwanie na przystanku nie
będzie odczuwane jako uciążliwość.
Osiągnięcie tych rezultatów wymaga podejmowania racjonalnych działań w zakresie
projektowania układu połączeń. Od lat dowodzi się, że system komunikacyjny, w którym
osią połączeń jest metro, kolej miejska lub

tramwaj poruszający się po wydzielonych
torowiskach, a rolę środka dowozowo-odwozowego do nich pełnią drogowe środki
transportu (autobusy i trolejbusy), jest bardziej efektywny od systemu zapewniającego
połączenia bezpośrednie. Wyższa efektywność połączeń z przesiadkami wynika przede
wszystkim z niższych kosztów obsługi komunikacyjnej, co w konsekwencji może przełożyć się na koszty podróży. Po drugie, pomimo
konieczności zmiany pojazdu, w warunkach
dobrze skonstruowanych rozkładów jazdy,
minimalizujących czas przesiadania się na
głównych kierunkach podróży, rzeczywisty
czas podróży z przesiadką w relacji „drzwidrzwi” okazuje się często krótszy niż połączenie bezpośrednie. Dzieje się tak dlatego,
że w warunkach wzrastającej liczby samochodów osobowych w mieście, autobusy czy
trolejbusy, a niekiedy także tramwaje, które
nie zawsze poruszają się po wydzielonych
torowiskach, stoją w korkach razem z innymi
użytkownikami dróg i ulic.
Lekarstwem na tkwienie autobusów, trolejbusów czy tramwajów w korkach są wydzielone
pasy ruchu (tzw. bus pasy) przeznaczone
wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej i pojazdów uprzywilejowanych. Zdecydowanie łatwiej i taniej jest wprowadzać
wydzielone pasy ruchu na drogach łączących
wybrane duże dzielnice mieszkaniowe z centrum miasta lub wydzielać bus pasy na fragmentach ulic w śródmieściu, niż prowadzić
uprzywilejowany ruch łączący przeciwległe
dzielnice mieszkaniowe przez centrum miasta. Planiści od lat postulują, aby wydzielone
pasy ruchu powstawały wszędzie tam, gdzie
liczba pojazdów komunikacji miejskiej w ruchu drogowym w godzinach szczytu wynosi 50 i więcej. W określonych przypadkach
wydzielanie bus pasów nie jest konieczne,

a poprawę punktualności komunikacji miejskiej można uzyskać poprzez wprowadzenie
pierwszeństwa dla autobusów czy tramwajów
na skrzyżowaniach, poprzez sygnalizatory
zapalające zielone światło dla zbliżającego
się pojazdu komunikacji miejskiej.
Podejmowane działania w zakresie poprawy atrakcyjności podróżowania transportem
zbiorowym powinny opierać się na wynikach
badań rynku, które wskazują na rzeczywiste
przyczyny decydujące o tym, że w określonych warunkach podróży pasażerowie wolą
podróże bezpośrednie od podróży z przesiadkami lub jakie warunki powinny być
spełnione, aby podróże z przesiadkami były
zaakceptowane.
Po pierwsze komfort podróży. Pasażerowie
pytani o przyczyny wyboru podróży bez przesiadki, uzasadniają lakonicznie – bo jak już
wsiądę do autobusu, to chcę dojechać na
miejsce. Przesiadka powodująca konieczność wyjścia z pojazdu (często na deszcz lub
śnieg) i ponownego oczekiwania na przystanku, sama w sobie jest odczuwana jako
dyskomfort. Dodajmy do tego inny sposób
odczuwania czasu. Wyniki badań dowodzą,
że czas dla pasażera znajdującego się na przystanku płynie wolniej niż dla pasażera jadącego w trolejbusie czy tramwaju. Odczucie to
jest oczywiście subiektywne, ale większość
wyborów jako konsumenci dokonujemy kierując się właśnie subiektywną oceną.
Po drugie warunki przesiadki. Trudno uznać
za atrakcyjne warunki podróży, w których
oferuje się pasażerom przesiadającym się
z autobusu na tramwaj lub kolej miejską
w najlepszym wypadku kilkudziesięciometrowy sprint pomiędzy przystankami lub biegi
przełajowe z przystanku autobusowego przez
jezdnię, ze skokiem przez płot oddzielający
przystanek tramwajowy od jezdni.

Poza wymienionymi wyżej działaniami,
należy budować i modernizować przystanki w taki sposób, aby spełniały wymagania
nowoczesnych węzłów przesiadkowych.
Przystanek, aby mógł być uznany za węzeł
przesiadkowy powinien:
• zapewnić możliwość zmiany środka
transportu bez konieczności pokonywania
pieszo odległości większych niż kilkanaście metrów, w miarę możliwości bez
konieczności wchodzenia i schodzenia
po schodach;
• posiadać niedużą liczbę skupionych stanowisk ułatwiających orientację pasażera;
• mieć odpowiednią organizację ruchu pieszego w oddzieleniu od ruchu samochodów osobowych;
• posiadać zadaszenie;
• być wyposażone w nowoczesną informację przystankową;
• oferować inne funkcje (handel, usługi)
w sposób nie kolidujący z podstawową
funkcją węzła.
Rozumiejąc znaczenie nowoczesnych przystanków i węzłów przesiadkowych dla pasażerów, władze miast metropolii budują
nowe (przystanek przesiadkowy na Chełmie
w Gdańsku) lub przebudowują przystanki istniejące (przystanek SKM Wzgórze św. Maksymiliana). To skromny początek, ale biorąc
pod uwagę dotychczasową konsekwencję
władz miast metropolii we wprowadzaniu
nowoczesnego niskopodłogowego taboru
czy dążeniu do pełnej integracji taryfowej
i biletowej oraz uwzględniając fakt, że budowa przystanków i węzłów przesiadkowych
jest zapisana w dokumentach strategicznych
miast i województwa, można być w tej kwestii optymistą.
Ograniczeniami dla powstawania lub przebudowy istniejących przystanków na wzór
w pełni zintegrowanych, są uwarunkowania
techniczne i ekonomiczne. Te pierwsze powodują, że nie każdy przystanek (zwłaszcza
SKM) można przebudować w taki sposób, aby
umożliwić zmianę pojazdu bez konieczności
przechodzenia z przystanku na przystanek,
w tym także często po schodach. Te drugie
wynikają z bardzo wysokich kosztów budowy lub przebudowy przystanków, z którymi
władze miasta radzą sobie m.in. efektywnie
wykorzystując środki unijne, dzięki którym
są także realizowane programy: tramwajowy
w Gdańsku i trolejbusowy w Gdyni.

mzkzg.org
W serwisie internetowym www.mzkzg.org
znajdziesz informacje dotyczące:
∙ oferty biletów metropolitalnych;
∙ rozkładów jazdy ZTM w Gdańsku,
ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo, PKP
SKM w Trójmieście Sp. z o.o. oraz
Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.;
∙ remontów, objazdów i zmian
w funkcjonowaniu komunikacji
miejskiej;
∙ tramwajów wodnych.
Ponadto, znajdziesz wiadomości
o najważniejszych wydarzeniach związanych
z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej
na obszarze MZKZG, graficzne wizualizacje
węzłów przesiadkowych oraz komunikacyjną
galerię zdjęć.
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Akcja integracja!
Z okazji Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu i Europejskiego
Dnia Bez Samochodu Związek postanowił
wydrukować pierwszy numer gazety
„Przystanek”, adresowany do pasażerów
komunikacji miejskiej. Mamy nadzieję,
że pierwsze wydanie gazety „Przystanek”
przypadnie Państwu do gustu i że na stałe
wpisze się ona w działalność informacyjną
MZKZG.

Reda

•
W ciągu roku wszystkimi komunalnymi
autobusami, trolejbusami, tramwajami
i pociągami SKM podróżuje na naszym
obszarze prawie 300 milionów pasażerów.
•
Wszystkie komunalne autobusy, trolejbusy
i tramwaje pokonują w ciągu roku ponad
51 milionów kilometrów.

gm. Kosakowo

Rumia
gm. Luzino

Gdynia

gm. Szemud
Sopot

gm.
Żukowo

gm. Kolbudy

HUBERT KOŁODZIEJSKI
Metropolitalny Związek Komunikacyjny
Zatoki Gdańskiej (MZKZG) integruje komunikację miejską na obszarze 13 gmin.
Rezultatem działalności Związku było wprowadzenie od 1 stycznia 2008 r. „wspólnych
biletów”. Dzięki temu po raz pierwszy na
obszarze naszej metropolii doszło do taryfowej integracji komunikacji komunalnej
z kolejową i tak naprawdę rozpoczęła się
akcja – integracja. Została ona dobrze oceniona przez mieszkańców i turystów, którym jest dedykowana. Nastąpił dynamiczny
wzrost zainteresowania biletami metropolitalnymi umożliwiając bicie kolejnych rekordów sprzedaży. MZKZG w 2008 r. sprzedał
łącznie 97 tys.biletów, natomiast w 2009 r.
186 tys. biletów, prawie dwukrotnie więcej.
Co miesiąc ponad milion przejazdów jest
realizowanych na podstawie biletów metropolitalnych, które ma już co 10. pasażer.
W tym roku ten wynik na pewno zostanie
pobity. Największym powodzeniem cieszą się
bilety kolejowo-komunalne bowiem umożliwiają podróżowanie bez żadnych ograniczeń
autobusami, tramwajami, trolejbusami oraz
pociągami PKP Szybkiej Kolei Miejskiej
i Przewozów Regionalnych na obszarze całego Związku. Za przejazd płacimy tyle samo

CZY WIESZ, ŻE:

gm.
Wejherowo
Wejherowo

bez względu na to, czy jedziemy jeden, czy
kilkadziesiąt przystanków. Można przy tym
wybierać w jakim zakresie chce się korzystać z komunikacji komunalnej, czy z całej,
czy tylko z organizowanej np. przez Zarząd
Transportu Miejskiego w Gdańsku.
Warto również zwrócić uwagę, że dzięki
Związkowi doszło do integracji taryfowej
komunikacji komunalnej – cena za jeden
przejazd (2,5 zł) jest taka sama w komunikacji gdańskiej, gdyńskiej i wejherowskiej.
Ponadto wdrożona została Karta Turysty,
której integralnym elementem jest 24- lub
72-godzinny bilet metropolitalny. Nie bez
znaczenia jest nowoczesna technologia
wykorzystywana przy sprzedaży biletów
metropolitalnych. Bilety są zapisywane na
kartach elektronicznych, pozostawiono jednak, z myślą o turystach i osobach rzadko
korzystających z komunikacji miejskiej,
możliwość zakupu papierowych 24- i 72godzinnych biletów metropolitalnych. Bilety
można również zapisywać na elektronicznych
legitymacjach studenckich.
Rezultatem działalności Związku są też jednakowe zasady funkcjonowania linii nocnych oraz koordynacja rozkładów tych linii
z SKM.

Zatoka
Gdańska

Gdańsk
gm. Pruszcz
Gdański
Pruszcz
Gdański

Warto zwrócić uwagę, że Związek utworzył
serwis internetowy zawierający bieżące informacje i komunikaty oraz rozkłady jazdy
wszystkich środków transportu w całej metropolii. Ponadto, przygotował i udostępnił
nieodpłatnie mieszkańcom oraz turystom
mapy przedstawiające sieć komunikacyjną. Najnowszą edycję mapy z lipca 2010 r.
można otrzymać w biurach obsługi klienta,
punktach informacji turystycznej i w siedzibie Związku w Gdańsku Wrzeszczu, ul. Sobótki 9.
Z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Europejskiego Dnia
Bez Samochodu Związek postanowił wydrukować pierwszy numer gazety „Przystanek”,
adresowany do pasażerów komunikacji miejskiej. Mamy nadzieję, że pierwsze wydanie
gazety „Przystanek” przypadnie Państwu do
gustu i że na stałe wpisze się ona w działalność informacyjną MZKZG. Jednocześnie
liczymy na to, że możliwość zgłaszania przez
Czytelników ewentualnych uwag dotyczących formy gazety i poruszanej tematyki
umożliwi swoisty dialog, na którym nam
bardzo w kontaktach z Państwem zależy.

Sprzedaż biletów metropolitalnych
300000

252 03
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•
Do dyspozycji mieszkańców naszego regionu pozostaje:
• 549 autobusów,
• 85 trolejbusów,
• 120 zestawów tramwajowych.
•
Nowe trolejbusy wyposażone są w dodatkowy napęd akumulatorowy, dzięki któremu mogą przejechać nawet 6 km bez
zasilania z sieci trakcyjnej.
•
Nowe trolejbusy posiadają możliwość
automatycznego ściągania i rozkładania
pantografów bez konieczności opuszczania
kabiny przez kierowcę pojazdu.
•
Już jesienią tego roku pojawią się w Gdańsku nowoczesne, przegubowe tramwaje
o niespotykanej jak dotąd w naszej metropolii długości – ponad 30 m. Każdy
taki tramwaj kosztuje prawie 9 milionów
złotych.
•
Wykorzystując tę samą powierzchnię w ciągu 1 godziny w jednym kierunku
można przewieźć:
• 7 000 osób autobusami lub trolejbusami jednoczłonowymi,
• 10 500 osób autobusami przegubowymi,
• 15 000 osób tramwajami,
• 50 000 osób koleją miejską,
• I TYLKO 3 500 osób samochodami
osobowymi.
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Wagon typu „Kummer”
Nowy Port początek XX
wieku. (Fot. ze zbiorów
S. Zomkowskiego)

Wagon typu
Ringstrassenbahnwagen
(w skrócie Ring)
wyprodukowany przez
Danziger Waggonfabrik
(Gdańską Fabrykę
Wagonów) w 1930 r.
z wagonem doczepnym
typu „362”. Wały
Jagiellońskie. Lata 40-te
XX w. (Fot. ze zbiorów
S. Zomkowskiego)
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Historia
gdańskich
tramwajów
Pierwszy tramwaj zasilany energią elektryczną
uruchomiono nad Motławą 26 czerwca 1896 r. W pierwszej
kolejności gotowe były trasy ze Śródmieścia na Orunię
i Siedlce. Nieco później wyruszyły tramwaje elektryczne
do Wrzeszcza.
MARCIN CZAPNIK

Tramwaj „Bergmann”
nr 256 wyprodukowany
przez Danziger
Waggonfabrik (Gdańską
Fabrykę Wagonów)
w 1927 r. z doczepą typu
„380”. Ul. Długa. Lata 50-te
XX w. (Fot. ze zbiorów
S. Zomkowskiego)

Tramwaj typu 102N nr
1100 produkcji Konstal
Chorzów. Pierwszy tramwaj
przegubowy w Gdańsku.
Zajezdnia Wrzeszcz.
Lata 70-te XX w. (Fot. ze
zbiorów S. Zomkowskiego)

Skład trójwagonowy
4N+4ND+N.
Dworzec Główny. Lata
70-te XX w.
(Fot. ze zbiorów
S. Zomkowskiego)

WWW.GDANSKIETRAMWAJE.PL

Tramwaje konne
W latach 60. XIX wieku zauważono potrzebę uruchomienia w Gdańsku transportu publicznego. Pierwszym regularnie kursującym
pojazdem komunikacji zbiorowej był wóz
konny, tzw. omnibus, który od 1864 r. łączył Gdańsk z Sopotem. W 1871 r. omnibus
ustąpił miejsca kolei, która rok wcześniej
dotarła nad Motławę od strony północnej
– ze Słupska przez Gdynię i Sopot.
Właśnie w 1871 r. rozpoczyna się historia
gdańskich tramwajów. Berlińskie przedsiębiorstwo Deutsche Pferdeeisenbahn dostało
koncesję na budowę linii tramwaju konnego
ze Śródmieścia do dzielnicy Wrzeszcz, a także w kierunku południowym – do Świętego
Wojciecha. Koncesję poszerzono później
o trasę z Wrzeszcza do podmiejskiej jeszcze
Oliwy.
Kursowanie tramwajów między śródmiejskim Targiem Siennym a Oliwą uroczyście
zainaugurowano 23 czerwca 1873 r. Trasa
do Świętego Wojciecha nie doczekała się
realizacji. Właściciel gdańskich tramwajów
konnych dysponował 25 wagonami, w tym
18 dwupiętrowymi. Zajezdnię wybudowano w Oliwie, przy skrzyżowaniu dzisiejszej
al. Grunwaldzkiej i ul. Pomorskiej. Zrujnowany budynek istnieje do dziś.
Bankructwo głównego inwestora – banku
berlińskiego spowodowało, że już w 1874 r.
tramwaje między Wrzeszczem a Oliwą przestały kursować, torowisko na całej trasie rozebrano, a zajezdnia zaczęła realizować inne
funkcje. Nowe zaplecze techniczne stanowił
od tej pory zakład przy dzisiejszej ulicy Partyzantów, a właścicielem gdańskich tramwajów
zostało przedsiębiorstwo Otto Braunschweig
& Oskar Kupfferschmidt z Gdańska.
Kolejne podejście to rok 1878, kiedy ruszyły
tramwaje ze Śródmieścia na Orunię. Koniec
trasy oraz małą, drewnianą zajezdnię zlokalizowano przy dzisiejszej ul. Gościnnej.
W kolejnych latach uruchamiano następne
trasy, kupowano więcej wagonów. W 1883 r.
tramwaje pojechały przez ul. Długą i Długi
Targ, aż do nowopowstałej zajezdni przy
ul. Łąkowej na Dolnym Mieście. Trzy lata
później wozem tramwajowym można już
było dotrzeć do nieistniejącego dziś dworca

kolejowego przy ul. Toruńskiej, który został
połączony z Targiem Rybnym nową trasą
przez Główne Miasto. Także wtedy ruszyły
tramwaje konne do dzielnicy Siedlce.
Co ciekawe, oprócz tramwajów miejskich
istniały dwie wąskotorowe trasy prywatne.
Jedna łączyła Nowy Port z Brzeźnem, druga
istniała w Sopocie, w ciągu dzisiejszej ulicy
23 Marca.
Elektryﬁkacja
Pierwsze na terenie obecnej Polski tramwaje
elektryczne ruszyły we Wrocławiu w 1893 r.
W 1894 r. rozpoczęto prace przy elektryﬁkacji tramwajów gdańskich. Jednocześnie
przedsiębiorstwo Danziger Strassen Eisenbahn, które od 3 lat było właścicielem gdańskiej sieci, zostało wykupione przez berliński
AEG. Ten z kolei odsprzedał swój majątek
przedsiębiorstwu Allgemeine Strassen und
Eisenbahn Gesellschaft w 1896 r.
Pierwszy tramwaj zasilany energią elektryczną uruchomiono nad Motławą 26 czerwca
1896 r. W pierwszej kolejności gotowe były
trasy ze Śródmieścia na Orunię i Siedlce. Nieco później wyruszyły tramwaje elektryczne
do Wrzeszcza.
Przełom wieków to także dalsza rozbudowa
torowisk. Jeszcze w 1896 r. trasę z Targu
Rybnego przedłużono przez ul. Wałową do
dzisiejszego Podwala Grodzkiego.
Ważny w dziejach gdańskich tramwajów był
rok 1900, gdy na rynek miejskich przewozów
pojazdami szynowymi wszedł drugi przewoźnik – Danziger Elektrische Strassenbahn
(niem. Gdańskie Tramwaje Elektryczne).
Firma DES wybudowała istniejącą do dziś
zajezdnię w Nowym Porcie oraz dwie trasy:
do Brzeźna i do Śródmieścia wzdłuż stoczniowych nabrzeży.
W kolejnym roku trasa z Nowego Portu,
która swój koniec miała na śródmiejskim
placu Kassubischer Markt została wydłużona
do Żurawia, a linia Nowy Port – Brzeźno
powiększyła się o odcinek do Wrzeszcza,
wzdłuż dzisiejszych ul.: Gdańskiej, Chrobrego i Waryńskiego.
Konkurent, ﬁrma ASEG nie pozostała bierna i w tym samym roku uruchomiła linię
Wrzeszcz – Oliwa przez dzisiejszą ulicę Wita
Stwosza, z krańcówką przy bramie głównej
Parku Oliwskiego.
W 1903 r. gdańscy przewoźnicy tramwajowi
połączyli się tworząc spółkę Danziger Elek-
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trische Strassenbahn A.G., która przetrwała
do 1942 r. Fizyczne połączenie torowisk
nastąpiło w 1904 r. przy głównym dworcu
kolejowym.
18 lipca 1908 r. ruszyły tramwaje z Oliwy
do Jelitkowa, zajezdnia przy ul. Pomorskiej
odzyskała swoją pierwotną funkcję, goszcząc
tym razem tramwaje elektryczne.
W 1914 r. wprowadzono numerację linii
tramwajowych.
Okres międzywojenny
Koniec drugiego dziesięciolecia XX wieku
nie był najlepszy dla gdańskich tramwajów,
infrastruktura była w złym stanie technicznym, niektóre linie okresowo zawieszano.
Poprawa nadeszła w drugiej połowie lat dwudziestych. W 1925 r. ruszyła budowa trasy
do dzielnicy Stogi zakupiono nowe wagony.
Tramwaje na Stogi ruszyły w lipcu 1927 r.,
wtedy też znów dokupiono fabrycznie nowe
tramwaje. Jeden z zakupionych wówczas wagonów istnieje do dziś – to kremowy wagon
zabytkowy znany jako Bergmann nr 266.
W 1929 r. otwarto dwutorową trasę w ciągu
ul. Marynarki Polskiej, zamykając jednocześnie odcinek biegnący nad brzegiem Martwej Wisły. Rok później ruszyły tramwaje
na dzisiejszej al. Hallera, ul. Mickiewicza
i al. Legionów, do skrzyżowania z ul. Kościuszki. W 1935 r. oddano do użytku nową
zajezdnię we Wrzeszczu, przy dzisiejszej ul.
Wita Stwosza. Nowy zakład, który zastąpił
zajezdnie przy ul. Partyzantów oraz ul. Pomorskiej, do dziś stanowi główne zaplecze
gdańskich tramwajów.
W momencie wybuchu II Wojny Światowej gdańskie tramwaje posiadały 104 wagony silnikowe, 99 doczepnych, 2 wagony
towarowe i 26 specjalistycznych. Długość
tras tramwajowych w mieście wynosiła
43,5 km, w tym 14,6 km jednotorowych.
Wybuch wojny musiał wprowadzić pewne trudności. Motorniczych wcielonych do
wojska zastąpiły kobiety. Materiały takie jak
miedź czy mosiądz, potrzebne w komunikacji
tramwajowej, stały się nieosiągalne. Z braku
szyn zaprzestano ich wymiany. Z powodu
oszczędności zawieszono kursowanie linii
nr 3 ze Śródmieścia do Oliwy.
W kolejnych latach wojny podejmowano
jednak drobne inwestycje, w 1940 r. zakupiono 10 wagonów doczepnych. Powołana
w 1942 r. spółka Verkehrsbetriebe Danzig
Gothenhafen AG, która wzięła w posiadanie
między innymi gdańskie tramwaje, planowała likwidację tras na Orunię i Siedlce oraz
zastąpienie ich trolejbusami. Te plany nie
doczekały się jednak realizacji. W kilku miejscach przebudowano torowiska, inwestowano
w system zasilania.
Wielka odbudowa
Do końca marca 1945 r. komunikacja tramwajowa funkcjonowała bez poważniejszych
zakłóceń. Sytuacja zmieniła się diametralnie
po przejściu przez miasto wojsk radzieckich.
Zniszczone zostały wagony jak i infrastruktura, tramwaje stanęły w całym mieście. Już
w kwietniu ruszyły prace mające na celu
przywrócenie ruchu.
Do Gdańska przybyli pracownicy przedsiębiorstw komunikacyjnych z Łodzi, Poznania,
Warszawy, którzy mieli pomóc gdańszczanom. Wspólnymi siłami przywrócono kursowanie tramwajów na pierwszym odcinku – ze
Śródmieścia do skrzyżowania al. Zwycięstwa
i al. Hallera 28 czerwca 1945 r. Odbudowa
wszystkich tras trwała do 1947 r.
Od 1945 r. tramwaje kursowały pod szyldem Miejskich Zakładów Komunikacyjnych
w Gdańsku, które w kolejnym roku przekształcono w Międzykomunalne Zakłady
Komunikacyjne Gdańsk-Gdynia.
Największą inwestycją tego okresu była budowa nowej, dwutorowej linii do Sopotu, która swój koniec miała przy pętli trolejbusowej
u zbiegu al. Niepodległości i ul. Reja.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Z dniem 1 stycznia 1951 r. utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Gdańsk-Gdynia. Od tego momentu, przez kolejne 38 lat komunikację miejską w Trójmieście, jak i w wielu innych polskich miastach
kojarzono jednoznacznie ze skrótem WPK.
Przez ten czas znacznie rozbudowano i zmodernizowano sieć gdańskich tramwajów.
W 1959 r. wycofano tramwaje z ul. Długiej
i Długiego Targu. Od tego czasu kursują
przez ul. Okopową i Podwale Przedmiejskie. W 1960 r. ruszyły tramwaje do Brzeźna
wzdłuż ówczesnej al. Marksa a dzisiejszej
Hallera.
Rok później zlikwidowano tramwaje na ul.
Chrobrego i Waryńskiego, przestała istnieć
także trasa do Sopotu. Do tego momentu
wszystkie linie otrzymały pętle na końcach
tras, a cały tabor przebudowano na jednokierunkowy, z jedną kabiną motorniczego
i drzwiami tylko po prawej stronie.
W 1971 r. tramwaje zniknęły z Targu Węglowego, wtedy też zlikwidowana została
trasa na Orunię. W 1977 r. uroczyście otwarto
trasę przez teren dawnego lotniska na Zaspie,
od ul. Kościuszki, przez al. Rokossowskiego (dziś Rzeczypospolitej), Chłopską do
skrzyżowania z Pomorską. Ostatnie istotne
inwestycje epoki PRL przypadają na lata
1980-1981 kiedy wyremontowano trasę
w ciągu ul. Jana z Kolna, wybudowano pętlę Kliniczna oraz torowisko wzdłuż ulicy
o tej samej nazwie. Jeszcze tylko w 1987 r.
ruszyła przebudowa Mostu Siennickiego,
który zyskał nowe przęsła.
Przez blisko 40 lat unowocześniano także
park taborowy. Do 1962 r. trwały dostawy
dwuosiowych wagonów generacji „N”, które pozwoliły w dużej mierze na wycofanie
z eksploatacji pojazdów wyprodukowanych
jeszcze przed II wojną światową. „eNki”
mimo, że nowe, nie były nowoczesne – zastosowane rozwiązania, między innymi w zakresie instalacji elektrycznej znane były już
na początku XX wieku.
Pierwsze tramwaje określane jako szybkobieżne i dużo bardziej komfortowe przybyły
w 1969 r. Były to charakterystyczne wagony
przegubowe typu 102N, a później 102Na.
W 1975 r. rozpoczęła się era wagonów
105N, które do dziś dominują na gdańskich
torach.
Przestarzałe „eNki” wycofano w 1986 r.,
a wozy 102N i 102Na w 1988. Od tego czasu,
aż do 1997 roku pasażerom służyły wyłącznie
znane i niekoniecznie lubiane pojazdy serii
105N, 105Na. Większość „sto dwójek” traﬁła
do Krakowa, gdzie kursowały aż do schyłku
XX wieku.
Współcześnie
Wraz ze zmianą ustroju, w 1989 r. zniknęła
większość wielkich, państwowych przedsiębiorstw. Gdańskie WPK podzielono na
mniejsze jednostki, tramwaje oraz autobusy
kursujące na terenie Gdańska i gmin ościennych znalazły się pod skrzydłami Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdańsku.
Dalsze przekształcenia miały miejsce 2 lata
później, w 1991 r. powstał Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku – zakład budżetowy,
przekształcony w 2004 r. w spółkę ze 100%
udziałem Miasta Gdańska.
Dopiero w połowie lat 90. ruszyły istotne
inwestycje w infrastrukturę oraz tabor. Modernizowano wyeksploatowane torowiska
w Nowym Porcie, w 1997 r. włączono do
ruchu pierwsze tramwaje niskopodłogowe,
2 wagony typu 114Na z chorzowskiego Konstalu. Na przełomie 1999 i 2000 r. dotarły
kolejne, nowoczesne wagony, tym razem 4
egzemplarze NGd99 (Citadis 100 Gdańsk),
również wyprodukowane w chorzowskich
zakładach, wtedy już należących do koncernu
Alstom.
Od 2005 r. funkcję organizatora komunikacji
miejskiej w Gdańsku, także tramwajowej

sprawuje Zarząd Transportu Miejskiego. To
ta jednostka odpowiada za układ linii, rozkłady jazdy, częstotliwość kursowania, sprzedaż
i kontrolę biletów jak również rozkłady na
przystankach.
Niemal nieprzerwanie od 2003 r. trwają zakupy taboru oraz modernizacje tras tramwajowych prowadzone w ramach Gdańskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej.
Od 2007 r. dojedziemy tramwajem na Chełm.
Specjalnie w tym celu zakupione zostały 3
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tramwaje Bombardier NGT6. Wkrótce ruszy
budowa trasy z Chełmu do pętli Nowa Łódzka przy skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej
i Łódzkiej.
Zakupione z niemieckiego Dortmundu, zmodernizowane tramwaje (46 sztuk) oraz nowe
wagony produkowane przez ﬁrmę PESA
z Bydgoszczy (zamówiono 35 egzemplarzy)
pozwolą wycofać większość wyeksploatowanych wagonów generacji 105N do 2012 r.

Pasjonaci i hobbyści
KRZYSZTOF GRZELEC
Można ich spotkać na przystanku, w tramwaju, w trolejbusie, w autobusie lub w kolejce.
Jeżeli przypadkiem, trzeci raz z rzędu, zdarzy ci się w tym samym autobusie spotkać
tego samego faceta, który sprawia wrażenie,
że wsłuchuje się w warkot pracy silnika, to
w 9 przypadkach na 10 oznacza, że spotkałeś
pasjonata, który z własnej i nieprzymuszonej
woli testuje jakość podróży autobusem, a pod
koniec dnia podzieli się swoimi wrażeniami
na forum w rubryce: „Braki u przewoźnika
X.” Jeżeli widzisz na przystanku kolesia
fotografującego namiętnie to co dzieje się
na przystanku, to możesz być pewien w 8
przypadkach na 10, to nie casting na najładniejszą dziewczynę w mieście, to casting na
najlepiej pomalowany wóz tramwajowy.
Dla niektórych niegroźni hobbyści, dla innych upierdliwi i monotematyczni maniacy,
którzy okupują forum komunikacji miejskiej,
prowadząc dyskusję o barwach tramwajów,
albo o tym, że autobus o numerze XXXX
pojawił się wyjątkowo dzisiaj na linii 142
zamiast 199. Cóż, zwykli zjadacze chleba
nigdy nie zrozumieją tych, dla których znaczek pocztowy jest nie tylko po to aby przykleić go na pocztówkę znad morza,
moneta nie służy wyłącznie
do zapłacenia za bułkę
w sklepie, a autobus lub
trolejbus nie tylko do
przemieszczania się
po mieście.

Potraﬁą zaleźć za skórę i organizatorom
komunikacji miejskiej i przewoźnikom. Są
bezkompromisowi i choć niekiedy nie mają
zupełnie racji, trzeba przyznać, że ich uwagi
wnoszą wiele cennego do zmian w ofercie
przewozowej. Wytykają błędy i niedociągnięcia, czasami pochwalą. Sami nie są jednomyślni i nie stanowią monolitycznego
środowiska. W metropolii funkcjonują dwa
kluby miłośników komunikacji miejskiej:
Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej
„Vetra” w Gdyni i Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego
w Gdańsku. Pierwszy współpracuje z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
drugi z Zakładem Komunikacji Miejskiej
w Gdańsku.
Realizując swoją życiową pasję, miłośnicy
pielęgnują historię rozwoju komunikacji
miejskiej w naszym regionie, walczą o każdy
zabytkowy pojazd i ich przywrócenie do życia i eksploatacji. To w dużym stopniu dzięki
ich zaangażowaniu i uporowi po Gdańsku
jeżdżą zabytkowe tramwaje: Bergman, Konstal N i Konstal 102Na, a po Gdyni i Sopocie
trolejbus Saurer. To oni współorganizują uroczystości jubileuszowe, „Europejski Dzień
Bez samochodu”, pomagają w realizacji
festynów i konferencji. Jest to więc dobra
okazja, aby im podziękować i życzyć
dalszej owocnej pracy i współpracy w popularyzowaniu transportu
zbiorowego wśród mieszkańców
naszej metropolii. Dzięki!
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Pionowo:

Poziomo:
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28.
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23
11
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24
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26

Trzeba go złożyć, aby uzyskać eBilet
Autobusowa
Na szynach
Połączone tworzą pociąg
Popularny autobus produkowany na Węgrzech
Polski autobus z Sanoka
Kierowca tramwaju
Przebieg linii komunikacyjnej
Zabytkowy tramwaj z 1952 r., w wakacje na trasie
Oliwa – Centrum
Znajduje połączenia
Wsiada na nim pasażer
Inaczej elektryczna sieć tramwajowa
lub trolejbusowa
Odbiornik prądu w tramwaju lub trolejbusie
Zapasowe autobusy lub żołnierze po służbie
zasadniczej
Znajdziesz go na przystanku
Przystanek tramwaju wodnego
25 lub 127

27

17.
18.
20.
21.
23.
24.
26.
29.
31.
32.
33.

Potocznie trolejbus
Nadaje ważność biletom jednorazowym
Kaszubska nazwa pociągu
Kontroler
Tramwaje N8C w Gdańsku
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Część jezdni dla pasażerów oczekujących
na tramwaj
Ochrona pociągów SKM w Trójmieście
Gaz zasilający autobusy MAN jeżdżące w sieci ZKM
w Gdyni
Uliczny
Pas wyłącznie dla autobusów
Ręczny lub nożny
Część drogi kołowej przeznaczona dla ruchu
pojazdów
Zator na ulicy
Wypisuje go kontroler
Np. przesiadkowy, integracyjny
Zabytkowy trolejbus PKT w Gdyni
SKM lub benzynowa
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Pierwsze 50 osób, które do godz. 24.00 w dniu 22 września 2010 r. wyślą na adres:
konkurs@mzkzg.org poprawne hasło otrzymają przygotowane przez MZKZG upominki.
E-mail musi zawierać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz miejsce odbioru nagrody wskazane z poniższej listy.
Brak którejkolwiek z tych informacji skutkuje nieważnością zgłoszenia. Osoby, które otrzymają upominki zostaną
o tym powiadomione za pomocą poczty elektronicznej.
Upominki można będzie odbierać od 1 października 2010 r. w jednym z poniższych punktów:
• siedziba MZKZG w Gdańsku przy ul. Sobótki 9
• Punkt Obsługi Klienta nr 2 w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Grunwaldzkiej 8
• Biuro Obsługi Klienta ZKM w Gdyni przy ul. Kilińskiego 16
• Punkt Sprzedaży w Wejherowie przy ul. Tartacznej 2

15

28

29

30
16

31
7

32
17

33

Dane osobowe zostaną wykorzystane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej wyłącznie
w celu weryfikacji osób nagrodzonych.
Jedna osoba może otrzymać wyłącznie jeden zestaw upominków.
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22 września – Europejski Dzień Bez Samochodu

Ideą Tygodnia Zrównoważonej Mobilności i przypadającego w dniu 22 września Europejskiego Dnia Bez Samochodu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy związane z rosnącym zatłoczeniem dróg i zanieczyszczeniem środowiska oraz kształtowanie racjonalnych zachowań komunikacyjnych. Działania podejmowane w trakcie trwania Tygodnia Zrównoważonej Mobilności mają za zadanie uświadomić mieszkańcom aglomeracji miejskich, że podróż własnym środkiem transportu nie zawsze
jest najlepszym wyborem, że są sytuacje, kiedy samochód powoduje więcej strat, a jego wybór daje tylko złudne korzyści w postaci oszczędności czasu, opłacalności i komfortu. Celem akcji jest pokazanie alternatywnych sposobów przemieszczania się
oraz to, że nie muszą się one wiązać z wielkimi wyrzeczeniami i trudnościami. Koncepcja tej kampanii powstała w 1998 r. we Francji, jednak już po czterech latach upowszechniła się w innych krajach Unii Europejskiej. Do obchodów Europejskiego Dnia
bez Samochodu przyłączyło się już w Europie 1500 miast, w tym ponad 120 polskich. W wielu z nich, wzorem lat poprzednich organizowane będą bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej, proekologiczne happeningi, zwiedzanie zajezdni
i darmowe wejścia do muzeów. Atrakcyjną ofertę na ten dzień przygotowali także organizatorzy transportu publicznego działający na obszarze naszej metropolii. W dniu 22 września 2010 r. każdy pasażer, będący właścicielem lub współwłaścicielem
samochodu osobowego, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego może bezpłatnie podróżować wszystkimi autobusami, trolejbusami i tramwajami komunalnej komunikacji miejskiej. SKM w Trójmieście zaprasza 22 września do korzystania z usług
kolei miejskiej wszystkich, którzy wykupią za symboliczną złotówkę bilet obowiązujący na trasie Gdańsk Główny – Wejherowo i mogą się wylegitymować ważnym (z aktualnym badaniem technicznym) dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego.
Bilety za złotówkę można także wykupić dla osób podróżujących z właścicielem lub współwłaścicielem samochodu. Ich liczba nie może być większa niż liczba miejsc siedzących wskazanych w dowodzie rejestracyjnym samochodu, włączając siedzenie
kierowcy.

Najwięksi przewoźnicy w Metropolii Zatoki Gdańskiej

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.
jest kontynuatorem tradycji komunikacji miejskiej
sięgającej 1873 r. i jest
największą firmą komunikacyjną na Pomorzu.
Spółka dysponuje ok. 220
autobusami i 120 zestawami tramwajowymi. Po
wprowadzeniu do eksploatacji na początku 2009 r.
partii 45 nowych autobusów marki Solaris, spółka
nie tylko uzyskała wynik
100% niskiej podłogi, ale
także najmłodszą flotę autobusową w Polsce i niemal w całości klimatyzowaną. Zarząd spółki realizuje
szeroki program wymiany taboru tramwajowego. W 2007 r. spółka podpisała umowę na dostawę
z Dortmundu 46 składów N8C, które sukcesywnie modernizuje na tramwaje z częścią niskopodłogową,
a w 2009 r. zawarto kontrakt na zakup 35 szt. nowych, niskopodłogowych tramwajów typu 120Na
z bydgoskiej firmy PESA S.A. Pierwsze z nich trafią na ulice Gdańska jeszcze w tym roku. Do 2012 r.
spółka będzie dysponowała najnowocześniejszą flotą tramwajową w Polsce. Aktualnie trwa również
modernizacja zajezdni tramwajowej we Wrzeszczu.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni Sp.
z o.o. jest największym,
komunalnym przewoźnikiem w sieci ZKM w Gdyni
użytkującym ponad 90
autobusów. Jako pierwszy operator na obszarze
metropolitalnym, PKM
rozpoczął w szerokim zakresie wymianę taboru
na nowoczesne autobusy
zasilane sprężonym gazem
ziemnym. Mieszkańcy Gdyni, Sopotu i Rumi poznać je
mogą po charakterystycznym „garbie” na dachu pojazdu, w którym umieszczone są zbiorniki z paliwem. Dotychczasowe,
pozytywne doświadczenia przewoźnika w eksploatacji pojazdów CNG wiążą się przede wszystkim
z walorami ekologicznymi, większym komfortem podróży z powodu cichszej pracy silnika oraz o ponad
40% mniejszymi kosztami paliwa w stosunku do autobusów zasilanych olejem napędowym. Obecnie
PKM eksploatuje 10 przegubowych autobusów MAN Lion’s City napędzanych gazem ziemnym, do których
jeszcze w tym roku dołączą cztery kolejne, nowe pojazdy, wyposażone m.in. w klimatyzację wnętrza
i monitoring. W 2010 r. na terenie bazy uruchomiono ogólnodostępną stację tankowania CNG.
Fot. PKM w Gdyni Sp. z o.o.

PKM Gdynia Sp. z o.o.

Fot. ZKM w Gdańsku Sp. z o.o.

ZKM Gdańsk Sp. z o.o.
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wygraj doładowanie!

Nie ma nic
za darmo!
HUBERT KOŁODZIEJSKI

Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej pokrywane
są z dwóch źródeł: przychodów
ze sprzedaży biletów i dotacji
z budżetów gmin. Oczywiście
można wyobrazić sobie sytuację,
w której komunikacja miejska
jest ﬁnansowana tylko z jednego
źródła.
więcej - s. 3

Pasażer na dachu

wspomnienia długoletnich
pracowników komunikacji
KRZYSZTOF GRZELEC

Osobny rozdział historii komunikacji miejskiej to pasażerowie.
W pierwszych latach powojennych w stoczni i porcie używano
koni jako zwierząt pociągowych.
Zwierzęta do pracy w stoczni dowożono z Pustek Cisowskich...
trolejbusem.
więcej - s. 4

Trolejbusy
w Gdyni

Kalendarium od 1972 r.
MARIUSZ JÓZEFOWICZ

Przystanek

metropolitalny

komunikacja miejska 2.0
Jeszcze sprawdzę pocztę i wyłączam komputer. Coś przyszło. Kolejny spam do usunięcia? Jednak
to nie spam! To powiadomienie, że za dwa dni kończy mi się ważność biletu miesięcznego.
Muszę kupić nowy bilet! Przez internet zrobię to spokojnie w 5 minut, a jak już będę
w serwisie www.mzkzg.org to sprawdzę jak dojechać do Suchego Dworu. Z Zaspy kawał drogi,
a ja nigdy tam nie byłem.

ADAM RASZPUNDA
Aby usprawnić i ułatwić pasażerom możliwość korzystania
z komunikacji miejskiej MZKZG
uruchomił dwie nowe usługi: Internetowy System Obsługi Karty
Elektronicznej (ISOKE) umożliwiający zakup biletów metropolitalnych
przez internet oraz zaawansowaną
wyszukiwarkę połączeń komunikacyjnych jakdojade.pl.
Internetowy System Obsługi
Karty Elektronicznej
Dla osób lubiących wygodę uruchomiono 8 marca 2011 r. Internetowy System Obsługi Karty Elektronicznej pozwalający kupić przez 24
godziny na dobę bez wychodzenia
z domu bilety metropolitalne 24i 72-godzinne oraz 30-dniowe
i miesięczne. Aby kupić bilet przez
internet należy posiadać kartę elektroniczną oraz adres e-mailowy, na
który wysyłane jest potwierdzenie
zakupu oraz informacja o upływie
ważności biletu – np. na dwa dni
przed zakończeniem okresu jego
obowiązywania.
Zakup biletu przez Internet
W systemie logujemy się wpisując numer karty miejskiej oraz
wygenerowany na obrazku kod autoryzacji. W formularzu zamówienia
wybieramy typ biletu okresowego,
określamy datę rozpoczęcia jego
ważności oraz podajemy adres email, na który wysłane zostanie
potwierdzenie złożenia zamówienia oraz dokonania płatności.
Opcjonalnie możemy także wybrać
funkcję automatycznego przesyłania
informacji przypominającej o zbli-

Fot. ze zbiorów H. Biangi

Regres komunikacji trolejbusowej (1972-1980)
• rozpoczęcie realizacji „Programu likwidacji komunikacji
trolejbusowej do 1978 r.” w ramach którego zlikwidowano
większość tras trolejbusowych
i ograniczono liczbę linii do
trzech (nr 22, 25 i 30)
więcej - s. 2

zamówienia oraz dokonania płatności. Natomiast okazją do ﬁzycznego
zapisania biletu na karcie będzie napotkanie pierwszej kontroli biletów.
Kontroler przykładając naszą kartę
do czytnika zapisze na niej istniejący w systemie bilet. W komunikacji
wejherowskiej możliwe jest również
zapisanie biletu na karcie po przyłożeniu jej do kasownika biletów
elektronicznych lub infoterminala.
Podobne systemy zakupu biletów przez internet funkcjonują już
w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Rybniku, przy czym w systemach tych pasażer, który kupił
bilet przez internet przed realizacją
pierwszej podróży musi udać się
do specjalnego punktu aby zapisać
bilet na karcie. W naszym systemie
nie ma takiej konieczności.
Wyszukiwarka połączeń komunikacyjnych

żającym się zakończeniu okresu
obowiązywania biletu. Następnie
wskazujemy sposób zapłaty. Do
wyboru mamy płatność za pomocą
karty płatniczej lub elektronicznego
przelewu bankowego. Nad bezpieczeństwem transakcji czuwa ﬁrma
eCard, która jest jednym z liderów
rynku płatności internetowych. Na
sam koniec zapoznajemy się z regulaminem. Jeżeli akceptujemy regulamin wciskamy przycisk „Dalej”.
Teraz pozostaje już tylko ostateczne zweryﬁkowanie i potwierdze-

nie zamówienia oraz dokonanie
płatności, które będzie możliwe po
automatycznym przekierowaniu nas
do portalu rozliczeniowego banku,
który wskazaliśmy. Zakończeniem
transakcji jest przesłanie na wskazany przez nas e-mail informacji potwierdzającej złożenie zamówienia
oraz dokonanie płatności.
Pierwszą podróż na podstawie
tak zakupionego biletu okresowego
będzie można zrealizować w dniu
następnym od otrzymania na e-mail
informacji potwierdzającej złożenie

Drugą usługą uruchomioną przez
MZKZG, mającą poprawić jakość
korzystania z komunikacji miejskiej
jest nowoczesna wyszukiwarka połączeń komunikacyjnych jakdojade.
pl. Umożliwia ona szybkie i skuteczne zaplanowanie podróży autobusami, tramwajami, trolejbusami
ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni
i MZK Wejherowo oraz pociągami
PKP SKM w Trójmieście i Przewozów Regionalnych. Wyszukiwarka
powstała przy współpracy MZKZG
oraz ﬁrmy City-Nav, dla której było
to jedno z najbardziej skomplikowanych wdrożeń jakie przeprowadziła
ze względu na konieczność integracji baz danych...
dokończenie - s. 3

mzkzg.org

Tramwaje wodne
ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni

Pływamy do 31 sierpnia 2011 r.

szczegóły na ostatniej stronie

Do zobaczenia na pokładzie!
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Historia gdyńskich
cz. II - kalendarium od 1972
MARIUSZ JÓZEFOWICZ
Regres komunikacji trolejbusowej (1972-1980)
• rozpoczęcie realizacji „Programu likwidacji komunikacji trolejbusowej do 1978 r.” w ramach
którego zlikwidowano większość
tras trolejbusowych i ograniczono liczbę linii do trzech (nr 22,
25 i 30);
• brak dostaw fabrycznie nowych
trolejbusów do 1974 r. (wprowadzenie do eksploatacji tylko
7 używanych pojazdów marki
Škoda 9Tr ze zlikwidowanej sieci trolejbusowej w Wałbrzychu
w 1973 r.);
• zastąpienie dotychczasowego taboru 62 trolejbusami radzieckimi
marki ZiU-9 (ЗиУ-9B) w latach
1975-80;
• wybudowanie we własnym zakresie (WPK w Gdyni) przy
wykorzystaniu nadwozia używanego autobusu, prototypu
trolejbusu marki Škoda SM11
w 1976 r. i Jelcz-Berliet PR100
w 1977 r.;
• wprowadzenie do eksploatacji
pierwszych trzech seryjnych trolejbusów marki Jelcz PR110 (wyprodukowanych w WPK w Gdyni poprzez zabudowę fabrycznie
nowych nadwozi autobusowych)
w 1980 r.
Rewitalizacja gdyńskiej komunikacji trolejbusowej (19811997)
• wybudowanie nowych tras trolejbusowych oraz reaktywowanie 4.
linii trolejbusowych na ponownie
uruchomionych i nowych trasach
(nr 21, 23, 26 i 28);
• wprowadzenie do eksploatacji
kolejnych 41. fabrycznie nowych
trolejbusów radzieckich ZiU-9
(ЗиУ-9B) w latach 1981-85;
• wprowadzenie do eksploatacji
17. nowych trolejbusów Jelcz
PR110 w latach 1981-82;
• wprowadzenie do eksploatacji
40. nowych trolejbusów Jelcz
PR110 w latach 1987-91;
• wprowadzenie do eksploatacji
30. nowych trolejbusów Jelcz
120 M w latach 1992-97;
• wprowadzenie do eksploatacji 9.
trolejbusów Ikarus 280 (przebudowanych z używanych przegubowych autobusów – pierwszych
i jedynych przegubowych trolejbusów w gdyńskiej komunikacji
miejskiej) w latach 1990-94.
Rozwój komunikacji trolejbusowej w odrębnej strukturze
organizacyjnej (1998-2004)
• wydzielenie trolejbusów w odrębne przedsiębiorstwo – Przed-

Sieć gdyńskiej komunikacji
trolejbusowej w 1978 r.

Fot. ze zbiorów H. Biangi (1976 r.).
Pierwszy polski trolejbus Jelcz PR 110 o numerze inw. 10101 na terenie bazy trolejbusowej w Redłowie.

•

•

•

•

siębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni sp. z o.o.;
uruchomienie kolejnych dwóch
linii trolejbusowych (nr 20 i 27)
przy wykorzystaniu istniejących
tras trolejbusowych w 1999 r.;
wprowadzenie do eksploatacji
pierwszego trolejbusu niskopodłogowego Jelcz M121E (wyprodukowanego poprzez zabudowę
fabrycznie nowego nadwozia autobusowego) w 1999 r.;
wprowadzenie do eksploatacji 4.
niskopodłogowych trolejbusów
Solaris Trollino 12 (wyprodukowanych poprzez zabudowę
fabrycznie nowych nadwozi
autobusowych) w latach 20012002;
wprowadzenie do eksploatacji
2. fabrycznie nowych trolejbusów Solaris Trollino (wyprodukowanych przez Solaris Bus &
Coach – pierwszych z napędem

• oddanie do eksploatacji nowych
tras trolejbusowych, wybudowanych przy wykorzystaniu
środków z Unii Europejskiej,
uruchomienie nowych linii trolejbusowych (nr 24 i 31) i przedłużenie tras dwóch linii trolejbusowych z wykorzystaniem
nowych tras (nr 23 i 27) oraz
uruchomienie dodatkowej linii
na dotychczasowych trasach
(nr 29);
• osiągnięcie największej długości
tras i liczby linii trolejbusowych
w historii gdyńskiej komunikacji
trolejbusowej;
• przeniesienie trolejbusów do nowej zajezdni przy ul. Zakręt do
Oksywia w Gdyni-Leszczynkach
w 2007 r.;
• wprowadzenie do eksploatacji
14. fabrycznie nowych trolejbusów Solaris Trollino 12 (wyprodukowanych przez Solaris Bus

Sieć gdyńskiej komunikacji
trolejbusowej w 1997 r.

regres - rewitalizacja - rozwój - ekspansja

na prąd przemienny) w latach
2003-2004;
• wprowadzenie do eksploatacji
pierwszego trolejbusu Mercedes
(wyprodukowanego przez PKT
w Gdyni poprzez zabudowę
nadwozia używanego autobusu)
w 2004 r.
Ekspansja komunikacji trolejbusowej w ramach realizacji projektów współfinansowanych przez
Unię Europejską (od 2005)

& Coach, w tym 10 współﬁnansowanych przez Unię Europejską);
• wprowadzenie do eksploatacji
22. trolejbusów Mercedes (przebudowanych przez PKT w Gdyni
poprzez zabudowę nadwozi używanych autobusów);
• zakup 25 trolejbusów niskopodłogowych Solaris Trollino 12,
wyposażonych w baterie akumulatorów umożliwiające jazdę trolejbusów poza siecią trakcyjną.

Sieć gdyńskiej komunikacji
trolejbusowej w 2008 r.
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Nie ma nic za darmo! komunikacja
miejska 2.0
Za komunikację trzeba płacić. Płaci część pasażerów oraz wszyscy
mieszkańcy i przedsiębiorcy, których podatki zasilają budżet gminy.
Więc nie ma nic za darmo!

dokończenie ze s. 1

Wyszukiwarka powstała przy
współpracy MZKZG oraz ﬁrmy
City-Nav, dla której było to jedno
z najbardziej skomplikowanych
wdrożeń jakie przeprowadziła ze
względu na konieczność integracji baz danych z rozkładami jazdy,
które pochodziły z różnych aplikacji
i zapisane były w zupełnie różnych
formatach.
Wyszukiwarka pozwala na korzystanie z wielu dodatkowych
opcji m.in. takich jak wybór danego organizatora, preferowanie lub
unikanie konkretnych linii czy podróżowanie wyłącznie pojazdami
niskopodłogowymi. Sprawdzając
warianty realizacji podróży możemy
także wybrać trasę optymalną, bądź
zasugerować wariant, w którym nie
chcemy za dużo chodzić i przesiadać się lub wersję, w której bardzo
się nam śpieszy.

HUBERT KOŁODZIEJSKI
Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej pokrywane są
z dwóch źródeł: przychodów ze
sprzedaży biletów i dotacji z budżetów gmin. Oczywiście można
wyobrazić sobie sytuację, w której
komunikacja miejska jest ﬁnansowana tylko z jednego źródła.
W pierwszym przypadku oznaczałoby to konieczność pokrywania
wszystkich kosztów przychodami
z biletów. W rezultacie nastąpiłby
drastyczny wzrost cen, likwidacja
większości uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz
racjonalizacja oferty przewozowej
– oznaczająca likwidację nierentownych linii i ograniczenie ich
funkcjonowania w okresach dnia
Pla
d ia nieda
k
a l kal
i tygodnia,
wa których
opłacałoby
się wozić
pasażerów.
A
co
z
ruchem
r d o: strony internetowe miast
na drogach? Zwiększyłby się, pozostałby bez zmian, czy zmniejszyłby
się? Kto by się ucieszył z takiego
0
rozwiązania?
Pasażerowie, kierowcy samochodów, władze miasta?
W 2drugim przypadku komunikacja miejska byłaby bezpłatna dla
pasażerów, a całość kosztów pokrywałby20budżet miasta. W rezultacie
1
więcej osób zaczęłoby korzystać
z transportu
zbiorowego, co dopro1
wadziłoby prawdopodobnie do zatłoczenia pojazdów. Pojawiłyby się
10
dodatkowo
żądania, aby darmowa
komunikacja docierała wszędzie,
jeździła dłużej itd. Spełnienie tych
oczekiwań oznaczałoby wzrost
kosztów
funkcjonowania komuni0
kacji to Kto by się ucieszył z tego
rozwiązania? Pasażerowie, kierow-

P k

Planowanie podróży
a

bi

b d e ach

ia

2011 .

2

20

cy samochodów, władze miasta?
Kierowcy
samochodów! Byłoby
1
przecież luźniej na drogach! Czy
11
na pewno? Czy na pewno Ciebie,
kierowco – drogi czytelniku, możliwość korzystania z darmowej
(i niskiej jakości) komunikacji miejskiej skłoniłaby do „porzucenia”
samochodu. To dlaczego myślisz, że
inni zaczęliby korzystać z transportu
zbiorowego? Dlatego w praktyce
stosowane są rozwiązania pośrednie.

Pokrycie wydatków na komunikację miejską
zikacje
biletów
w 2010iar. ach
cieprzychodami
da k
ak
iej k w miastach
ch da i bile

Każde z miast szuka swojego optimum dostosowanego do potrzeb (nie
tylko transportowych) i możliwości
ich sﬁnansowania. Zróżnicowanie
w tym zakresie można zaobserwować na poniższych wykresach ilustrujących planowany udział wydatków na lokalny transport zbiorowy
w odniesieniu do wielkości budżetów miast oraz pokrycie wydatków
na komunikację przychodami. Warto o tym pamiętać porównując ceny

Pla
2010 .

Źródło: Komunikacja Miejska w liczbach. Dane za 12 miesięcy 2010
roku. Biuletyn Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Warszawa
2011, s. 53.
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ADAM RASZPUNDA

r d o: strony internetowe miast

r d o: Komunikacja Miejska w lic bach. Dane a 12 miesi cy 2010 roku. Biuletyn I by Gospodarc ej
Komunikacji Miejskiej
ars awa 2011 s. .

0

biletów w tych miastach.
Za komunikację trzeba płacić.
Płaci część pasażerów oraz wszyscy
mieszkańcy i przedsiębiorcy, których podatki zasilają budżet gminy.
Więc nie ma nic za darmo! Pozostaje tylko kwestia naszej subiektywnej oceny czy podoba nam się
proporcja ﬁnansowania uchwalona
przez gminę.

Wystarczy podać punkt startowy
i docelowy np. poprzez pokazanie
punktu na mapie, podanie nazwy
ulicy czy wpisanie charakterystycznej nazwy – np. szkoły, kina, restauracji lub teatru. Następnie należy
wybrać dzień oraz godzinę rozpoczęcia lub zakończenia podróży
i wcisnąć przycisk „Szukaj”. Jako
wynik wyszukiwania otrzymamy
propozycję najlepszego połączenia
wraz w wyrysowaniem trasy na mapie oraz kilka innych alternatywnych wariantów podróży.
Dodatkowo system poinformuje
nas m.in. o łącznym czasie podróży, przejściach pieszych, na jakim
przystanku wsiąść, gdzie się przesiąść czy ile będzie trwał przejazd
poszczególnymi liniami.

1

1

11

1
10

20
10
0

0

P k cie

da k

ak

ikacje

iej k

ch da i

bile

ia ach

r d o: Komunikacja Miejska w lic bach. Dane a 12 miesi cy 2010 roku. Biuletyn I by Gospodarc ej
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wspomnienia długoletnich
pracowników komunikacji
W pierwszych latach powojennych w stoczni i porcie używano koni jako zwierząt
pociągowych. Zwierzęta do pracy w stoczni dowożono z Cisowy... trolejbusem.
KRZYSZTOF GRZELEC
Rozwój komunikacji miejskiej
w naszej aglomeracji skrywa wiele
ciekawych wydarzeń, przypadków
anegdot i nawet mrożących krew
w żyłach opowieści. Publikowana,
także w naszej gazecie, historia
komunikacji miejskiej najczęściej
jest prezentowana w formie zestawu chronologicznych wydarzeń,
których głównymi wątkami są
zmiany w organizacji komunikacji
miejskiej, zakupy nowego taboru,
kasacja wysłużonych pojazdów czy

ją zrozumieć atmosferę wydarzeń,
specyﬁkę tamtych czasów, ludzkie
postawy, emocje i zachowania.
Aby choć trochę, przybliżyć
czytelnikom klimat komunikacji
miejskiej sprzed kilkudziesięciu
lat, wziąłem udział w tradycyjnym
spotkaniu noworocznym, na które
co roku dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni zaprasza
emerytowanych pracowników gdyńskiej komunikacji miejskiej. Goście
wspominali różne wydarzenia, często bardzo osobiste, pozwalając mi
na przygotowanie na ich podstawie
niniejszego materiału.
Niewielu zapewne wie, że

ich zadań należało między innymi wystawianie drabinki, po której wchodzili pasażerowie, pomoc
przy kręceniu kołem kierownicy
(autobusy nie miały wspomagania)
i uruchamianiu pojazdu.
Kabiny ciągników były nie tylko miejscem pracy kierowców, ale
służyły także do przewożenia pasażerów „na łebka”. Często więc
w kabinie podróżowały trzy osoby,
a opłata...no cóż, traﬁała bezpośrednio do kieszeni kierowcy.
Spośród ocalałych po wojennej
zawierusze pojazdów komunikacji
miejskiej wyróżniał się jedyny autobus zasilany gazem drzewnym.

była miedzy przednimi zderzakami autobusu. Zapasy drewna, które
obsługiwał pomocnik kierowcy
– przewożone były na bagażniku
dachowym.
Warunki pracy kierowców
w pierwszych powojennych latach
były nieporównywalne z tymi, jakie
mają dzisiaj pracownicy ﬁrm zatrudnianych przez ZKM w Gdyni. Już
wyjazd z bazy stanowił problem.
Autobusy, zwłaszcza w warunkach
zimowych, były uruchamiane „na
zaciąg” przy pomocy ciągnika. Awaryjność rozruszników, także w późniejszych modelach powodowała,
że kierowcy często nie wyłączali

Bussing 400 Holzgasgenerator (1944)

Fot. MZKZG
Pan Longin Fic pracujący w gdyńskiej komunikacji miejskiej od 1945 do 1982 r. W tle historyczne autobusy eksploatowane w gdyńskiej komunikacji miejskiej.

GMC CCKW-353 (1945)

Star 52 (1954)

wreszcie zmiany w układzie tras i linii komunikacyjnych. W tak prezentowanej historii pozostają daty i wydarzenia, a umyka nam życie, życie
ludzi którzy na co dzień tworzyli tę
historię. Ich wspomnienia stanowią
nie tylko cenny wkład w faktograﬁę, ale przede wszystkim pomaga-

w pierwszych powojennych latach
gdyńskiej komunikacji miejskiej
usługi świadczyły samochody ciężarowe i ciągniki. Pasażerowie jeździli, mówiąc trywialnie, na pace
przykrytej plandeką.
W pojeździe oprócz kierowcy
pracowali także pomocnicy. Do

Fot. MZKZG
Uczestnicy noworocznego spotkania w siedzibie ZKM w Gdyni. Od lewej Panowie: Antoni Piotrowski, Jan
Kaszuba, Jerzy Jarzynka, Hipolit Papaszkiewicz, Tadeusz Bernat, Longin Fic, Adolf Labuhn i Dyrektor ZKM
w Gdyni Olgierd Wyszomirski.

W specjalnej wytwornicy, znajdującej się na zewnątrz nadwozia,
spalaniu ulegały kawałki drewna
emitując gaz, który po skropleniu
był kierowany do specjalnie przystosowanego silnika spalinowego.
Chłodnica gazu, w której zachodził
proces skraplania, zainstalowana

silników w czasie pracy. Ze względu na stosunkowo krótkie postoje,
nie powodowało to co prawda drastycznego wzrostu zużycia paliwa,
ale z punktu widzenia dzisiejszej
ekologii byłoby nie do przyjęcia.
Odzież kierowcy także w niczym nie przypominała tego, do

czego zdążyliśmy się przyzwyczaić
w ostatnich latach. Zamiast kierowcy w koszuli i krawacie, w kabinie
siedział osobnik okutany ciepłym
kożuchem, w zimowej czapce i skórzanych butach wyściełanych ﬁlcem.
Nietrudno sobie wyobraźić, że tak
ubrany kierowca miał ograniczaną
zdolność manewrowania pojazdem,
a warunki panujące w autobusie czy
trolejbusie niewiele różniły się od
tych na zewnętrz. Ogrzewanie wnętrza pojazdów, zwłaszcza wyposażonych w silniki benzynowe, nawet
po kilkugodzinnej jeździe pozostawiało wiele do życzenia, ponadto
w niektórych modelach (Star 52)
spaliny przedostające się do wnętrza
pojazdu powodowały zaburzenia
równowagi i zatrucia kierowców.
Kierowcy przed rozpoczęciem
pracy pobierali obowiązkowo zestaw, na który składała się karta
pracy, rozkład jazdy, apteczka i...
woreczek z solą. Ten ostatni nie był
bynajmniej wykorzystywany w celach spożywczych, tylko do zapobiegania parowaniu i zamarzaniu
szyb. Nie dysponując klimatyzacją,
ba nawet wentylacją, kierowcy pocierali szybę lnianym woreczkiem
z solą, która nie dopuszczała przez
jakiś czas do zaparowania i zamarzania szyby. Tę czynność trzeba
było powtarzać z reguły po każdym
kursie, a niekiedy częściej.
Pierwsze lata po zakończeniu
wojny związane były przede wszystkim z odbudową taboru. Tzw. składaki należały do dość powszechnie
wykorzystywanych pojazdów. Wystarczy prześledzić historyczną bazę
pojazdów na stronie www.zkmgdynia.pl. Do jednego z autobusów (Hanomag-Bajadera) przystosowano
nawet silnik od czołgu, który jednak
okazał się nieodpowiedni do eksploatacji w komunikacji miejskiej.
Części zamienne w pierwszych
powojennych latach zdobywano
w przeróżny sposób. Drogą oﬁcjalną, półoﬁcjalną i nieoﬁcjalną.
Ten ostatni sposób najczęściej stosowano, bez wiedzy przełożonych,
w ramach handlu wymiennego.
Rosjanie, którzy przejęli bazę wojskową w Oksywiu i Babich Dołach,
dysponowali dużym magazynem
mechanicznych części zamiennych,
pochodzących przede wszystkim
ze zdemontowanych pojazdów porzuconych przez Niemców podczas
ewakuacji na początku 1945 r. Za
butelkę wódki lub swojskiego bimbru kierowcy i mechanicy z przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej
zdobywali potrzebne części.
Osobny rozdział historii komunikacji miejskiej to pasażerowie.
W pierwszych latach powojennych
w stoczni i porcie używano koni
jako zwierząt pociągowych. Zwierzęta do pracy w stoczni dowożono
z Cisowy... trolejbusem. To niejedyny niecodzienny pasażer komunikacji miejskiej. Rybacy z Orłowa
dowozili ryby (zapakowane w worki
jutowe) autobusami na gdańskie targowiska. Przepełnione autobusy, na
które dzisiaj narzekamy nie mogąc
miejsca siedzącego, wówczas często przypominały kiść winogron.
Pasażerowie podróżowali nie tylko
stojąc na stopniach przy otwartych
drzwiach, ale także jadąc na dachu
i trzymając się darbinki lub poręczy
– widok znany tylko ze zdjęć z Indii lub krajów Afryki. Co ciekawe
– jak wspomina Pan Longin Fic
(na zdjęciu) – pasażerowie, którzy
kończyli podróż schodząc z dachu,
karnie udawali się do konduktora
płacąc za przejazd.
Jak wspominają pracownicy, kie-
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rowcy komunikacji miejskiej raczej
nie byli rozpieszczani wysokością
zarobków. Wieloletni dyrektor
gdyńskiego MZK Pan Adolf Labuhn
twierdzi, że zarobki kierowców plasowały tę grupę zawodową gdzieś
w drugiej dziesiątce pracowników
aglomeracji. Na pierwszych miejscach znajdowali się w tym czasie
pracownicy stoczni i portów. Wyższe zarobki osiągali także kierowcy
przedsiębiorstw handlu wewnętrzego, budownictwa i innych przedsiębiorstw transportu ładunków.
Potwierdza to Pan Jerzy Jarzynka,
który po latach pracy w komunikacji
miejskiej zatrudnił się jako kierowca
w transporcie międzynarodowym
i do dzisiaj, pomimo osiągnięcia
wieku emerytalnego, jest aktywny
zawodowo.
Długoletni kierowcy, którzy
odeszli stosunkowo niedawno na
emeryturę, odnoszą sie także do
dzisiejszych warunków pracy kierowców. Twierdzą, że elektronika
i automatyzacja zniechęcają zbyt
często kierowców do samodzielnego rozwiązywania problemów
technicznych. Nie wszystkie awarie
można zrzucić na elektronikę, którą
nafaszerowane są dzisiejsze autobusy. Młodzi kierowcy – zdaniem
niektórych kierowców seniorów
– zbyt często zamiast głowy używają telefonów komórkowych żądając przybycia serwisantów, również
wtedy, gdy usterka ma przyczynę
wyłącznie mechaniczną.
Także dopuszczalny czas pracy
kierowców, dzisiaj szczegółowo
regulowany przepisami krajowymi
i unijnymi oraz bezwzględnie egzekwowany przez Inspekcję Transportu Drogowego, wówczas należał
do kategorii umownych. Pan Jan
Kaszuba twierdzi, że kilkunastogodzinna praca za kierownicą nie
należała do rzadkości, a rekordziści
mieli za sobą nawet 22 godziny pracy za kółkiem non stop. Cóż, takie
były czasy. W razie awaryjnej sytuacji dyspozytor kontaktował się
z kierowcą poprzez najbliższy dostępny aparat telefoniczny lub przez
umyślnego. A przepisy? Owszem,
obowiązywały, ale jak trzeba Panie,
to trzeba...
Ciekawostką z minonych lat są
prawa jazdy kat. D(M). W latach
70-tych, ze względu na trudności
z pozyskiwaniem kierowców do
pracy w komunikacji miejskiej,
ówczesne Ministerstwo Transportu
i Łączności wydało rozporządzenie
o wprowadzeniu nowej kategorii
prawa jazdy D, z dopiskiem M.
Prawo jazdy D(M) uprawniało do
kierowania wyłącznie autobusem
komunikacji miejskiej. Nie uprawniało do prowadzenia autobusu poza
miastem i co ciekawe do prowadzenia samochodu osobowego.
Kierowcy seniorzy z uśmiechem
wspominają jednego ze swoich kolegów, który darzył szczególną atencją
pasażerki. Uprzejmość wobec pań,
wkrótce przerodziła się w zażyłość
z pasażerkami do tego stopnia, że
ów kierowca jako jedyny mężczyzna przez pewnien okres czasu był...
Honorowym Członkiem Ligi Kobiet. Co roku był także zapraszany
na uroczyste obchody Dnia Kobiet
do jednego z zakładów pracy.
Przy tej okazji trudno byłoby
pominąć opowieści o konduktorze, który w przerwach pomiędzy
sprzedażą biletów umilał pasażerom
podróż występem artystycznym,
grając na gitarze i śpiewając. Ale
to już nowsza historia...
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TROLEJBUSY

na podwójnym prądzie!

TOMASZ LABUDA
W kolejnej odsłonie inwestycji
w komunikacji trolejbusowej Gdynia zakupiła, w ramach programu
„Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze
Metropolitalnym Trójmiasta”, 25
nowoczesnych, niskopodłogowych
trolejbusów, z których 19 dostarczono już do Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej. Przetarg
na dostawę trolejbusów dla Gdyni
wygrała ﬁrma Solaris Bus&Coach
z Bolechowa.
Zakupione trolejbusy posiadają
rozwiązania techniczne pozwalające zaliczyć je do najnowocześniejszych pojazdów tego typu w Europie. Nowoczesne, energooszczędne
trolejbusy Solaris Trollino 12 M,
posiadają napęd asynchroniczny
wyprodukowany przez polską ﬁrmę Medcom. Charakteryzuje się on
dobrą dynamiką ruchu, a podczas
hamowania umożliwia odzyskiwanie energii do sieci trakcyjnej, co
w rezultacie przyczynia się do optymalizacji procesów gospodarowania
energią. W trolejbusach Trollino zastosowano asynchroniczny silnik
trakcyjny wyprodukowany przez
ﬁrmę EMIT, który został dopasowany do standardowej przekładni
montowanej w autobusach.

odstrasza potencjalnych wandali czy
złodziei i pozwala na ustalanie przebiegu zdarzeń, które miały miejsce
w trolejbusie i w pobliżu niego.
Zastosowany w nowych trolejbusach system informacji pasażerskiej
ułatwia korzystanie z gdyńskiej komunikacji miejskiej osobom nieznającym miasta oraz niedowidzącym.
Oprócz wyświetlaczy wskazujących
numer linii, kierunek, aktualny i następny przystanek, podawane są zapowiedzi głosowe informujące o aktualnym i kolejnym przystanku.
Nowe trolejbusy wyposażono
w dwa systemy kasowników, klasyczny-papierowy i elektroniczny.
Chociaż w chwili obecnej system
kasowników elektronicznych służy
jedynie do wyświetlania informacji
zawartej na karcie miejskiej (e-bilecie), istnieje możliwość włączenia
urządzeń do budowanego systemu
elektronicznego pobierania opłat

żądania przyklęku przez pasażera
oraz zwiększoną liczbę przycisków
„przystanek na żądanie”.
Nowe trolejbusy wyposażone
są także w łączność wykorzystującą sieć wi-ﬁ podczas wjazdu do
zajezdni. Tą droga można zaprogramować komputer pokładowy sterujący tablicami informacyjnymi i kasownikami oraz odczytać wartości
parametrów występujących podczas
jazdy. Posiadanie takich informacji
pozwala na optymalizację procesów
eksploatacyjnych i trakcyjnych.
Trolejbus z autobusu
Poza nowymi trolejbusami,
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Trolejbusowej w Gdyni wprowadza sukcesywnie do eksploatacji
trolejbusy przebudowane z niskopodłogowych autobusów, zamieniając silnik spalinowy na silnik

wysokopodłogowych Jelczy oraz
relatywnie niski koszt przebudowy
w porównaniu z kosztem zakupu
nowych pojazdów. PKT eksploatuje
obecnie 28 trolejbusów przebudowanych z autobusów. Do końca
października 2011 r. PKT w Gdyni
będzie dysponowało 76 trolejbusami
niskopodłogowymi.
Edukacja ekologiczna od małego
Warto także wspomnieć o realizacji przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni programu „Mamo,
Tato wybieram ekotransport”.
Program ten, będący częścią programu „Rozwój proekologicznego
transportu publicznego na Obszarze
Metropolitalnym Trójmiasta”, jest
kampanią edukacyjno-informacyjną
poświęconą ekologicznemu podróżowaniu w mieście. Jej adresatami

Dodatkowe zasilanie
Główną zaletą nowych pojazdów
jest możliwość poruszania się bez
podłączania do sieci, przy wykorzystaniu energii z baterii akumulatorów zasilających układ napędowy
trolejbusu. Pozwala to na eksploatowanie trolejbusów tam, gdzie
z określonych względów (architektonicznych czy technicznych), nie
można wybudować sieci trakcyjnej.
Wykorzystanie baterii umożliwia
ponadto wykonywanie przez trolejbusy objazdów tych odcinków trasy,
które są wyłączone z ruchu z powodu remontów dróg, wypadków itp.
Dzięki automatycznie podnoszonym
i opuszczanym odbierakom prądu
ułatwione jest „wyczepianie się”
trolejbusu z sieci i powrót na trasę
z siecią trakcyjną.
Wyposażenie
Trolejbusy Solaris Trollino 12 M
wyposażone są w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy. Dzięki temu, podróż pasażerów
i praca kierowcy są zdecydowanie
bardziej komfortowe w upalne dni.
Klimatyzacja nie tylko chłodzi powietrze, ale również je osusza, co
dodatkowo podnosi komfort podróży.
W trosce o bezpieczeństwo pasażerów nowe trolejbusy zostały
wyposażone w monitoring, który

Fot. Marcin Połom. Trolejbus Solaris Trollino 12M z dodatkowymi bateriami akumulatorów umieszczonymi na dachu

o funkcję ściągania z karty odpowiedniej opłaty za każdy przejazd
i doładowania elektronicznych biletów przez kierowcę.
Konstrukcja i wyposażenie trolejbusów uwzględnia również potrzeby
osób niepełnosprawnych, starszych
i podróżujących z wózkiem dziecięcym. Pojazdy posiadają, standardowe już w Gdyni: niską podłogę,
przyklęk, rampę dla wózków z osobami niepełnosprawnymi, przyciski

elektryczny, wraz z odpowiednim
wyposażeniem. PKT wyspecjalizowało się w przebudowie autobusów
Mercedes O405N, a obecnie także
Mercedesów Citaro.
Chociaż przebudowane z autobusów trolejbusy nie są nowymi pojazdami, ich eksploatację w gdyńskiej
komunikacji miejskiej uzasadnia
przede wszystkim wyższy komfort
podróży w porównaniu do równocześnie wycofywanych z obsługi

są głównie dzieci w wieku 5-9 lat
z gdyńskich i sopockich przedszkoli i szkół. Celem kampanii jest
edukowanie dzieci w zakresie ekologicznego transportu w mieście,
ze szczególnym uwzględnieniem
komunikacji trolejbusowej, jako
wygodnej, szybkiej i – co najważniejsze – przyjaznej dla środowiska.
Projekt jest współﬁnansowany przez
Unię Europejską.
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Nowe
niskopodłogowce

na gdańskich torach
Jeszcze nie dawno, bo nie więcej jak 2 lata temu ze świecą można było szukać w Gdańsku
tramwaju niskopodłogowego. Takie pojazdy owszem, były, jednak w liczbie tak niewielkiej,
że przejazd „niskopodłogowcem” był dla pasażera niczym wygrana na loterii. Lada
moment co drugi gdański tramwaj będzie wyposażony w niską podłogę. Jakim sposobem
uczyniono tak duży postęp?
MARCIN CZAPNIK
WWW.TWG.XT.PL

Fot. Marcin Czapnik
Tramwaj N8C nr 1137
przed modernizacją, w klasycznych
barwach poprzedniego właściciela,
przedsiębiorstwa DSW21 z Dortmundu

Fot. Marcin Czapnik
Tramwaj N8C nr 1129 po modernizacji.
Wagon otrzymał nowoczesny wygląd
oraz nową sekcję z obniżoną podłogą

Zasadniczą barierą dla szybkiego
unowocześnienia parku taboru tramwajowego jest relatywnie wysoka
cena nowego pojazdu kilkakrotnie
przewyższająca cenę nowego, niskopodłogowego autobusu. Konsekwencje tej różnicy przedstawia
statystyka: gdański Zakład Komunikacji Miejskiej zakupił w latach
1994-2007 117 nowych autobusów
(ok. 50% pojazdów w inwentarzu
oraz 9 tramwajów (ok. 8% zestawów w inwentarzu). W tym okresie
na torach nadal dominowały wyeksploatowane, nielubiane przez
pasażerów wyroby chorzowskiego
Konstalu – tramwaje typu 105Na
wyprodukowane w latach 19741990.
Zły stan techniczny wagonów
105Na oraz brak możliwości zakupu dużej liczby nowych pojazdów,
skłonił władze miejskie oraz przewoźnika – spółkę ZKM w Gdańsku
do sprowadzenia oraz modernizacji
używanych wagonów zza zachodniej granicy. Najbardziej kusząca
okazała się oferta przedsiębiorstwa
komunikacyjnego z zachodnioniemieckiego Dortmundu – Dortmunder Stadtwerke AG, które zakupiło
nowe tramwaje Bombardiera, wycofując wozy N8C wyprodukowane
przez ﬁrmę Duewag w latach 19781981.
Używane tramwaje prawie tak
dobre jak nowe

Fot. Marcin Czapnik
Tramwaj „Swing” nr 1012
w pierwszych dniach eksploatacji

Fot. Marcin Czapnik
Jednoprzestrzenne wnętrze tramwaju
„Swing”. W pojeździe zastosowano
zmniejszoną liczbę miejsc siedzących
na rzecz zwiększonej pojemności
całkowitej tramwaju

Fot. Marcin Czapnik
Z ekranów informacji wizualnej
w tramwajach „Swing” można odczytać
m.in. numer linii, nazwy kilku kolejnych
przystanków, nazwę przystanku
końcowego oraz aktualną godzinę

Za 46 niemieckich tramwajów
gdański przewoźnik zapłacił nieco
ponad 5,5 miliona złotych. Droższa
okazała się sama modernizacja „dortmundów”. Wyłoniony w przetargu wykonawca – poznańska spółka
Modertrans zaoferował cenę 29 mln
615 tys. zł za przebudowę wszystkich tramwajów. Ostateczny koszt
jednego egzemplarza wraz z modernizacją wyniósł więc około 770 tys.
zł. Dla porównania – cena jednego
fabrycznie nowego tramwaju z bydgoskiej Pesy wyniosła 8,7 mln zł.
Gdańszczanie pytali – czy używany niemiecki tramwaj, nie młodszy
niż nielubiane „stopiątki”, może być
od nich lepszy? Jakość wykonania,
bardziej zaawansowane i mniej zawodne rozwiązania oraz niezwykle
staranne utrzymanie pojazdów przez
pierwszego właściciela nie pozostawiają wątpliwości. N8C to tramwaj
trójczłonowy, jednoprzestrzenny
(bez podziału na osobne wagony),
oparty na 4 wózkach jezdnych (razem 8 osi), długi na ponad 26 metrów, posiada 211 miejsc, w tym 61
siedzących i 150 stojących. „Dortmundy” różnią się znacznie od innych gdańskich tramwajów tym, że

posiadają drzwi z obu stron wagonu
oraz kabiny motorniczego na obu
jego końcach. Dzięki temu mogą
być eksploatowane tak jak pociągi
SKM – na końcu trasy nie musi być
pętli.
Tramwaje N8C posiadają we
wnętrzu aż 3 rzędy siedzeń dla pasażerów. Poza szczytem przewozowym, m.in. wieczorami i w dni
wolne od pracy takie rozwiązanie
zapewnia relatywnie dużą liczbę
miejsc siedzących. Niestety w godzinach największych napełnień
pasażerowie uskarżają się na zbyt
małą pojemność „dortmundów”.
Technicznie możliwe jest połączenie dwóch wagonów N8C w jeden skład, ale zbyt krótkie perony przystankowe uniemożliwiają
wprowadzenie takiego rozwiązania.
Tylko zwiększenie częstotliwości
kursowania mogłoby w tej sytuacji
zmniejszyć tłok w tramwajach. Wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.
Główny obwód elektryczny tramwaju oparty jest na tyrystorach GTO,
dzięki czemu pojazd rozpędza się
szybko i płynnie do maksymalnej
prędkości 65 km/h. W tramwajach
N8C zadbano o bezpieczeństwo pasażerów: elektroniczny ogranicznik
uniemożliwia przekroczenie dopuszczalnej prędkości, a hamowanie awaryjne jest bardzo skuteczne
– radzimy trzymać się uchwytów!
System elektroniczny dba by drzwi
otwierały się dopiero po całkowitym zatrzymaniu pojazdu, nie ma też
mowy o ruszeniu z przystanku przed
zamknięciem wszystkich wejść. Fotokomórki, czujniki umieszczone
w krawędziach płatów drzwiowych
oraz w stopniach wejściowych czuwają nad tym by pasażer nie został
przytrzaśnięty, a tramwaj nie ruszył
z miejsca w sytuacji wystąpienia
niebezpieczeństwa. „Dortmundy” są
też wyposażone w piasecznice, czyli
urządzenia, które dozują piasek ze
zbiornika zamontowanego w pojeździe prosto pod koła tramwaju. To
prosty, ale bardzo skuteczny system
antypoślizgowy.
Podczas modernizacji środkowy
człon w „dortmundach” wymieniany jest na nowy – z niską podłogą.
Dzięki temu pojazd jest łatwo dostępny dla osób niepełnosprawnych
ruchowo, wózków dziecięcych oraz
dla osób starszych. Modernizacja
tramwajów N8C obejmuje także
wymianę siedzeń oraz zmianę wyglądu zewnętrznego na bardziej nowoczesny. Mimo, że wozy N8C są
już dość wiekowe, układy elektryczny oraz biegowy tych tramwajów
zapewniają wysoki komfort i niską
awaryjność, dlatego nie zostały poddane przebudowie.
Tramwaje nowe, całkowicie
niskopodłogowe
Po otrzymaniu gwarancji unijnego doﬁnansowania w lipcu 2008
roku, ruszyły procedury przetargowe. We wrześniu 2009 r. Zakład
Komunikacji Miejskiej w Gdańsku podpisał umowę z ﬁrmą PESA
S.A. z Bydgoszczy, na dostawę 35
tramwajów typu 120NaG „Swing”
za kwotę 305,5 mln zł.
Są one w 100% niskopodłogowe,
bez stopni i podestów we wnętrzu
pojazdu. Przegubowe, pięcioczłonowe „Swingi” mają ponad 30 metrów długości, mieszczą 40 osób
na miejscach siedzących oraz 205
osób stojących. Znacznym ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych
jest rozkładana rampa umieszczona

w drugich drzwiach pojazdu. Dzięki
systemom klimatyzacji oraz ogrzewania nawiewnego, w tramwajach
„Swing” temperatura jest utrzymywana przez cały rok na przyjemnym
dla pasażerów poziomie. Nowością
jest atrakcyjny system informacji
wizualnej dla pasażerów. Na zamontowanych pod suﬁtem monitorach
LCD możemy zobaczyć między
innymi numer linii, przebieg trasy
tramwaju, nazwy kilku kolejnych
przystanków oraz plan okolicy,
w której się aktualnie znajdujemy.
Główny układ elektryczny wagonów z Pesy jest oparty na tranzystorach IGBT oraz silnikach
trakcyjnych asynchronicznych. To
sprawdzone rozwiązanie z powodzeniem stosowane w nowoczesnych tramwajach – zapewnia niską
awaryjność oraz bardzo dobre parametry, jak choćby duże, ale płynne
przyspieszenie do prędkości maksymalnej 70 km/h. „Swingi” wyposażone są w 3 układy hamulcowe: hamulec elektrodynamiczny, hamulce
tarczowe oraz elektromagnetyczne.
Podczas hamowania elektrodynamicznego silniki trakcyjne pracują
jako prądnice – powstaje wówczas
opór, który powoduje, że pojazd
zwalnia a silniki wytwarzają energię elektryczną, która może być
zwrócona do sieci trakcyjnej i wykorzystana do zasilania innych pojazdów znajdujących się w pobliżu.
To podstawowy hamulec stosowany
przy każdym hamowaniu tramwaju. Hydrauliczne hamulce tarczowe
utrzymują pojazd w miejscu podczas postoju. Wówczas specjalne
szczęki hamulcowe zasilane płynem
hydraulicznym pozostają zaciśnięte na tarczach zainstalowanych na
osiach zestawów kołowych. Awaryjne hamulce elektromagnetyczne to
system najprostszy, a zarazem najbardziej brutalny, wykorzystywany
tylko w sytuacjach niebezpiecznych.
Gdy zostanie uruchomiony, przez
elektromagnesy zamontowane tuż
nad szyną zaczyna przepływać prąd
elektryczny. Elektromagnesy przywierają wówczas do szyny a tramwaj hamuje szybko i gwałtownie.
Podobnie jak „dortmundy”, także
„Swingi” posiadają piasecznice.
Nad prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych podzespołów
– od głównego obwodu elektrycznego, hamulców, przez drzwi dla
pasażerów, aż po system informacji
wizualnej – czuwa zaawansowany
system komputerowy. Wszelkie
istotne parametry oraz informacje
o zakłóceniach i awariach są wyświetlane na ekranie w kabinie motorniczego.
Warto wspomnieć, iż każdy
gdański „Swing”, oprócz unikalnego
numeru inwentarzowego otrzymuje
także swojego patrona. Trzy pierwsze tramwaje, oznaczone numerami
1011, 1012 i 1013 zostały opatrzone
nazwiskami dawnych burmistrzów
i prezydentów Gdańska: Daniela
Gralatha, Władysława Czernego
oraz astronoma Jana Heweliusza.
Nowoczesne tramwaje
Do końca 2011 r., po zakończeniu dostaw „dortmundów” i „Swingów”, 90 tramwajów niskopodłogowych będzie obsługiwać gdańskie
linie (obecnie na trasy wyjeżdża
maksymalnie 95 tramwajów). Tym
samym wysłużone wozy 105Na
spotkamy na trasie już tylko w dni
powszednie, w godzinach szczytu.
Niewykluczone jednak, że i one
znikną z torów.
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O integracji
transportu
miejskiego
w aglomeracji
raz jeszcze
KAMIL BUJAK
Korki drogowe zmorą miast
Poważnym problemem wielu
miast w Polsce i Europie stał się
gwałtowny wzrost liczby samochodów prywatnych, skutkujący
zatłoczeniem ulic i powodujący
istotne wydłużenie czasu podróży.
Nie sposób zapomnieć także, iż
stojące w korkach pojazdy mechaniczne spalają więcej paliwa i emitują spore ilości zanieczyszczeń.
Problem szczególnego znaczenia
nabrał w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie po okresie
transformacji ustrojowej samochód
stał się symbolem wolności, a nierzadko również synonimem prestiżu
i luksusu. Naturalnym zjawiskiem
jest to, że ludzie chcą się nacieszyć
z posiadania przysłowiowych „czterech kółek”. W krajach takich jak
Polska, Węgry, Czechosłowacja,
jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia średnio
8 na 10 mieszkańców podróżowało transportem zbiorowym. Dwadzieścia lat później odsetek osób
zmotoryzowanych przekraczał już
50%, cały czas odbierając klientów
komunikacji miejskiej.
Niestety większość miast nie
jest w stanie na swoich ulicach pomieścić tak dużej liczby pojazdów
prywatnych. Przedstawiciele lobby
prosamochodowego nieustannie zarzucają władzom samorządowym
brak podejmowania skutecznych
działań zmierzających do budowy
nowych dróg i parkingów. Jednak
nie wszyscy pamiętają, że w wielu
miejscach staje się to niemożliwe,
chociażby w centrach zabytkowych miast lub dzielnicach zurbanizowanych o gęstej zabudowie
mieszkaniowej i usługowej. Krytycy
niejednokrotnie podają przykłady
miast amerykańskich, posiadających szerokie, kilkupasmowe arterie komunikacyjne i widoczne na
każdym kroku parkingi ze sporą
liczbą miejsc postojowych. Zapominają jednak, że dotyczy to głównie miast niewielkich i stosunkowo
młodych, które niejako „dorastały” wraz z rozwojem motoryzacji
indywidualnej, pozwalając decydentom na optymalne planowanie
przestrzenne. Z ogromnymi kłopotami transportowymi borykają się
wielomilionowe aglomeracje, np.
Nowy York, Los Angeles, czy San

Francisco. Wystarczy zaobserwować, w jakim stopniu sparaliżowane
są amerykańskie metropolie, kiedy
w środkach masowego przekazu
słyszymy o strajku personelu metra
i kiedy mieszkańcy, w wyniku braku
alternatywy w dojeździe do pracy
wyciągają z garaży swoje pojazdy.
Kilkadziesiąt lat temu „American
Dream” kojarzył się z domem na
spokojnym przedmieściu i samochodami należącymi do każdego
członka rodziny, zaparkowanymi
na podjeździe. Dzisiaj dla milionów
zbawieniem jest sprawnie funkcjonujący system kolei podziemnej
i reaktywacja linii tramwajowych.
Jak zlikwidować korki drogowe?
Problem zatłoczenia dróg, co
wielu z nas doświadcza podczas
codziennych dojazdów do pracy
lub szkoły dotyczy niestety coraz
częściej naszego regionu. Z powodu zwartej zabudowy praktycznie
niemożliwe jest poszerzenie podstawowego układu drogowego przebiegającego w ciągu: al. Zwycięstwa
i al. Grunwaldzkiej w Gdańsku,
al. Niepodległości w Sopocie, al.
Zwycięstwa i ul. Morskiej w Gdyni.
Większe inwestycje drogowe, będące w fazie projektowej bądź realizacji, koncentrują się głównie na budowie obwodnic (Trasa Kaszubska,
Obwodnica Północna Aglomeracji
Trójmiejskiej, Obwodnica Południowa Gdańska) bądź dróg o położeniu
równoleżnikowym (Trasa Słowackiego, Trasa W-Z).
Częściowo problemy z zatłoczeniem trójmiejskich ulic rozwiązać
może projektowany Inteligentny
System Zarządzania Ruchem „Tristar”. Jego sercem będzie centralny
komputer, który w zależności od natężenia ruchu na głównych ciągach
komunikacyjnych będzie sterował
sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach i tablicami elektronicznymi,
informującymi kierowców o objazdach lub o liczbie dostępnych miejsc
parkingowych.
Komunikacja miejska lekiem
na nasze problemy
Szacuje się, że Tristar zwiększy
przepustowość dróg w Trójmieście
o 20-30%. Sądząc jednak po dynamice wzrostu liczby samochodów
osobowych, system ten może okazać
się niewystarczający, tym bardziej,
że jak pokazują doświadczenia za-

granicznych miast, które wdrożyły
podobne rozwiązania, ruch zdołano
usprawnić średnio o 10%. Konieczne są więc działania, które zachęcą
mieszkańców do podróżowania
środkami komunikacji miejskiej
przynajmniej do pracy lub szkoły.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że
pełen autobus przegubowy, przyjmując, że samochodem osobowym
podróżują średnio dwie osoby, może
zastąpić nawet 80 aut. W przypadku zestawu tramwajowego liczba
ta jest jeszcze bardziej imponująca
i wynosi 120 samochodów.
Aby móc skutecznie konkurować z samochodem osobowym,
transport publiczny powinien
przede wszystkim oferować bezpośrednie i punktualne połączenia
o zadawalającej częstotliwości.
Nie bez znaczenia pozostaje także
prędkość i komfort podróżowania.
Dobrą praktyką w zakresie uprzywilejowania transportu miejskiego,
także w warunkach polskich, jest
wydzielanie osobnych pasów ruchu dla autobusów, instalowanie na
skrzyżowaniach sygnalizacji świetlnej dającej im priorytet przejazdu,
budowa wydzielonych torowisk
tramwajowych. Jeśli chodzi o komfort podróży, chlubą coraz większej
liczby przewoźników autobusowych
jest posiadanie w inwentarzu 100%
pojazdów niskopodłogowych oraz,
co staje się standardem, wyposażonych w systemy klimatyzacji i monitoringu wnętrza.
Integracja komunikacji miejskiej? Co to jest?
Elementem, który ma niebagatelny wpływ na jakość przewozów,
szczególnie w naszym regionie jest
integracja komunikacji miejskiej.
Może być ona rozumiana w szerokim zakresie, np. jako możliwość
korzystania z jednego biletu w całej metropolii, uzyskania w jednym
miejscu zintegrowanej informacji
o ofercie transportu zbiorowego, synchronizacja i koordynacja
odjazdów pojazdów komunikacji
miejskiej należących do różnych
przewoźników, itp. Pod pojęciem
integracji rozumieć należy także
stworzenie węzłów przesiadkowych
z prawdziwego zdarzenia, w tym
wybudowanie na przedmieściach
tzw. parkingów Park&Ride, na
których mieszkańcy, zamiast stać
w korkach, w ramach posiadanego biletu okresowego, mogliby
bezpiecznie zostawić swój pojazd

i kontynuować podróż koleją lub
tramwajem.
Dlaczego integracja jest tak dla
nas ważna i tyle się o niej mówi?
Transport zbiorowy na obszarze
Metropolii Zatoki Gdańskiej organizowany jest przez kilka podmiotów,
w tym przez: Zarząd Transportu
Miejskiego w Gdańsku, Zarząd
Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. oraz PKP Szybką
Kolej Miejską w Trójmieście Sp.
z o.o. Ponadto wiele osób, dojeżdżając do szkół i miejsc pracy w Trójmieście korzysta z usług operatora
kolejowego Przewozy Regionalne
Sp. z o.o.
Wszyscy organizatorzy transportu stosują własne, niezintegrowane systemy taryfowo-biletowe, co
stwarza szereg niedogodności dla
pasażerów. W szczególnie trudnej
sytuacji są mieszkańcy Sopotu,
Rumi i Żukowa, którzy podróżując
tylko w granicach własnego miasta
i posiadając bilet (okresowy bądź
jednorazowy) ważny w autobusie
jednego organizatora nie mogą skorzystać z autobusu innego zarządcy,
pomimo, że jedzie on na tym samym
odcinku. Sytuacja taka ma miejsce
na liniach, m.in. w Sopocie: 117
(ZTM Gdańsk), 244 (ZKM Gdynia), w Rumi: 9 (MZK Wejherowo),
J (ZKM Gdynia), w Żukowie: 126
(ZTM Gdańsk), Z (ZKM Gdynia).
Problem związany z różnymi
biletami dotyczy nie tylko osób
podróżujących po obszarze jednej
gminy, ale także realizujących podróże o zasięgu międzygminnym.
W aglomeracji trójmiejskiej, podobnie jak w innych dużych ośrodkach miejskich występuje proces
suburbanizacji – sporo mieszkańców Trójmiasta podejmuje decyzję
o zamieszkaniu w mniejszych, otaczających miejscowościach, przede
wszystkim ze względu na niższe
ceny nieruchomości, ale również
szukając ucieczki od wielkomiejskiego hałasu i pośpiechu. Jeszcze
niedawno osoby te, podróżując codziennie z domu do miejsc pracy
lub szkół położonych w Trójmieście
musiały niejednokrotnie kupować
kilka biletów. Obecnie problem
ten został rozwiązany dzięki wprowadzeniu biletu metropolitalnego
(wspólnego biletu).
Integracja taryfowa i informacyjna jest także niezwykle ważna
dla turystów licznie odwiedzają-

cych nasz region. Trójmiasto jest
specyﬁcznym typem aglomeracji
– konurbacją, będącą zespołem kilku miast silnie ze sobą powiązanych
gospodarczo i komunikacyjnie. Cechą charakterystyczną konurbacji
trójmiejskiej jest brak widocznych
granic pomiędzy Gdańskiem, Sopotem i Gdynią, co sprawia, że przez
wielu przyjezdnych odbierana jest
jako jeden ośrodek miejski. Mnogość różnych systemów taryfowych
utrudnia turystom zwiedzanie i stwarza kłopoty przy przemieszczaniu
się. Często narażeni są oni także na
ukaranie mandatem, np. w sytuacji
gdy posiadając bilet jednorazowy
ważny w Gdańsku skasują go nieświadomie w trolejbusie w Gdyni.
Po co nam MZKZG?
W celu rozwiązania wyżej opisywanych problemów, w 2007 r.
samorządy Trójmiasta i 10 okolicznych gmin – Kolbud, Kosakowa,
Luzina, Pruszcza Gdańskiego (miasta i gminy), Redy, Rumi, Wejherowa (miasta i gminy) oraz Żukowa
utworzyły Metropolitalny Związek
Komunikacyjny Zatoki Gdański.
Jego celem, w pierwszym etapie
funkcjonowania jest integracja taryfowa i informacyjna komunikacji
miejskiej w naszym regionie.
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Oferta sezonowa
3
68
dodatkowa oferta (25.06 - 31.08)*

Tram

Tram

ZTM Gdańsk

ZTM Gdańsk

Gdańsk: Brzeźno - Stogi Pasanil (Stogi Plaża)
Linia zwykła. W okresie letnich wakacji* wybrane kursy
przedłużone do Stogi Plaża

M

BUS
ZKM Gdynia

23.06 - 31.08

Rumia Dworzec PKP - Rewa

Linia pospieszna. Funkcjonuje codziennie wyłącznie
w „dni plażowe”

309
23.06 - 31.08

BUS
ZKM Gdynia

Gdynia: Obłuże Leśne - Babie Doły

Linia zwykła. Funkcjonuje codziennie wyłącznie
w „dni plażowe”

606
25.06 - 31.08

Uwaga Konkurs!

BUS
ZTM Gdańsk

Gdańsk: Dworzec Gł. - Westerplatte
Linia zwykła. Funkcjonuje codziennie

dodatkowa oferta (25.06 - 31.08)*

Gdańsk: Chełm Witosa - Stogi Plaża

Linia zwykła. W okresie letnich wakacji* - funkcjonuje
w soboty, niedziele i święta

Z

BUS
ZKM Gdynia

dodatkowa oferta (23.06 - 31.08)*

Gdynia Dw. Gł. PKP - Żukowo (Borkowo)

Linia pospieszna. W okresie letnich wakacji* wybrane
kursy przedłużone do Borkowa

365

BUS
ZKM Gdynia

23.06 - 31.08

Gdynia: Obłuże Centrum - Rewa

Linia zwykła. Funkcjonuje codziennie wyłącznie
w „dni plażowe”

622
25.06 - 31.10

BUS
ZTM Gdańsk

Gdańsk Oliwa ZOO - Dolny Sopot-Haffnera

Linia zwykła. Funkcjonuje w soboty, niedziele i święta

G

BUS

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej wraz z firmą Projekt Parking
Sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie, w którym nagrodami są doładowania konta
moBILET o wartości 20 zł.

ZKM Gdynia

01.05 - 31.10

Gdynia Pogórze Górne - Gdańsk Oliwa ZOO
Linia pospieszna. Funkcjonuje w niedziele i święta

050

Doładowania otrzyma pierwsze 50 osób, które od 19 do 21 lipca 2011 r. (włącznie)
za pomocą aplikacji moBILET w opisany poniżej sposób skasuje dowolny
jednoprzejazdowy bilet metropolitalny.
Jeżeli jeszcze nie masz zainstalowanej na swoim telefonie komórkowym aplikacji
moBILET, a chcesz wziąć udział w konkursie, to szczegółowe informacje jak to zrobić
znajdziesz na stronie www.mzkzg.org

BUS
ZKM Gdynia

23.06 - 31.08

Aby wziąć udział w konkursie muszą jednocześnie zostać spełnione następujące
warunki:

Gdynia Dw. Gł. PKP - Przystań Tramwaju
Wodnego
Linia bezpłatna. Funkcjonuje codziennie

500

• za pomocą aplikacji moBILET należy skasować dowolny jednoprzejazdowy bilet
metropolitalny

BUS

• bilet musi zostać skasowany w okresie od 19 do 21 lipca 2011 r. (włącznie)

ZKM Gdynia

23.06 - 31.08

• wpisywanie numeru linii, na którą ma być ważny bilet należy zakończyć
stawiając krzyżyk # np. 127#

Gdynia Dw. Gł. PKP - Orłowo Molo

W konkursie nie wezmą udziału bilety, które będą skasowane na nieistniejące numery
linii albo będą zawierały niepoprawny zapis konkursowy.

Linia specjalna. Gdyński Autobus Turystyczny. Funkcjonuje
w niedziele i święta

Jeden Uczestnik konkursu może otrzymać wyłącznie jedno doładowanie.

N0

Konta zwycięzców zostaną doładowane w ciągu 5 dni roboczych po ogłoszeniu
wyników konkursu na stronie www.mzkzg.org. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez
umieszczenie listy Zwycięzców zawierającej 4 ostatnie cyfry numerów telefonów
komórkowych.

BUS
ZTM Gdańsk

lipiec - 31.08

Gdańsk: Chełm Witosa - Oliwa

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.mzkzg.org

Szczegółowe informacje w serwisie www.ztm.gda.pl
po uruchomieniu linii

Tramwaj wodny ZTM w Gdańsku: tel. +48 58 309 13 23, www.ztm.gda.pl

•

Tramwaj wodny ZKM w Gdyni: tel. +48 669 441 202, www.zkmgdynia.pl

Tramwaje wodne
ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni
Projekt Tramwajów wodnych jest realizowany przy wsparciu finansowym
Gdańska, Gdyni, Sopotu, Helu i Jastarni
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Rozkład rejsów 2011
Rejsy linii F1, F2, F4, 520 i 530 w lipcu i sierpniu 2011 r. wykonywane są codziennie.
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku obsługujący linie F1, F2 i F4 oraz Zarząd Komunikacji
Miejskiej w Gdyni obsługujący linie 520 i 530 nie prowadzą wspólnej sprzedaży biletów.

F1

ZTM w Gdańsku
450
50

110min

Gdańsk

Hel

odjazd • departure • abfahrt

przyjazd • arrival • ankunft

8.30
13.10
17.50

10.20
15.00
19.40

Hel

Gdańsk

odjazd • departure • abfahrt

przyjazd • arrival • ankunft

10.50
15.30
20.10

12.40
17.20
22.00

F2

ZTM w Gdańsku
140
10

90 min

520
ZKM w Gdyni

mzkzg.org

450
50

60 min

Sopot

Hel

odjazd • departure • abfahrt

przyjazd • arrival • ankunft

11.00
15.00
19.00

12.30
16.30
20.30

Hel

Sopot

odjazd • departure • abfahrt

przyjazd • arrival • ankunft

9.00
13.00
17.00

10.30
14.30
18.30

Gdynia

Hel

odjazd • departure • abfahrt

przyjazd • arrival • ankunft

9.30
12.30
16.00
19.00

10.30
13.30
17.00
20.00

Hel

Gdynia

odjazd • departure • abfahrt

przyjazd • arrival • ankunft

11.00
14.30
17.30
20.30

12.00
15.30
18.30
21.30

F4

ZTM w Gdańsku
140
10

65 min

530
ZKM w Gdyni
450
50

75 min

Gdańsk

Sobieszewo

odjazd • departure • abfahrt

przyjazd • arrival • ankunft

9.30
12.30
17.00

10.35
13.35
18.05

Sobieszewo

Gdańsk

odjazd • departure • abfahrt

przyjazd • arrival • ankunft

11.00
14.00
18.30

12.05
15.05
19.35

Gdynia

Jastarnia

odjazd • departure • abfahrt

przyjazd • arrival • ankunft

8.00
11.30
17.00

9.15
12.45
18.15

Jastarnia

Gdynia

odjazd • departure • abfahrt

przyjazd • arrival • ankunft

9.45
15.15
18.45

11.00
16.30
20.00
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Automaty biletowe od 1 maja rowery wozimy za darmo: tramwajem, autobusem i trolejbusem
w Gdańsku

Rowerzysta terrorysta?
HUBERT KOŁODZIEJSKI

Fot. MZKZG

Pod koniec czerwca 2011 r. pojawiło się w Gdańsku pierwsze
10 automatów biletowych. Do 2
września terenie miasta zainstalowano 32 takie urządzenia na
najważniejszych węzłach przesiadkowych oraz przystankach.
W automatach można kupić bilety
jednorazowe oraz okresowe emitowane przez ZTM w Gdańsku.
Za bilety można zapłacić gotówką
(bilonem i banknotami) lub kartą
płatniczą.
Do końca sierpnia za pomocą
automatów sprzedano 132,5 tys.
biletów.
AR

Kolej na kolej
KRZYSZTOF GRZELEC
Wizytówką Gdańska w rozwoju komunikacji miejskiej jest
Gdański Program Komunikacji
Miejskiej, zakładający m.in. rozwój i unowocześnienie komunikacji tramwajowej. Władze Gdyni
postawiły na rozwój komunikacji
trolejbusowej i autobusów gazowych. MZK Wejherowo jest pionierem we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań biletowych.
A co z SKM?

Fot. MZKZG

więcej - s.
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Opinie na temat rowerzystów
można porównać z opiniami na temat posiadaczy psów. Ci pierwsi nie
wiedzą jak postępować z rowerami,
ci drudzy jak postępować z psami.
Generalnie nie brakuje chętnych,
którzy nawet nie przebierając w słowach, doradzili by co należy zrobić
z rowerem, jak i z psem (w mało
komfortowej sytuacji są rowerzyści
posiadający psa!). To przecież oczywiste, że rowery są tylko dla zawodowych kolarzy, a najlepsze miejsce
dla psa to buda i łańcuch gdzieś na
wsi. Przy okazji tych rozważań okazuje się, że jest coś, co łączy te dwie
grupy osób – łańcuch.
Zostawmy jednak w spokoju
„psiarzy” i skoncentrujmy uwagę na
rowerzystach. Wyjechał taki z domu
na rowerze i co? Z rowerem pcha
się do autobusu? Chciał pedałować
to niech pedałuje! Wiadomo – jak
rowerzysta – to coś kręci. No gdzie?
Gdzie ten przepocony, zabłocony
rowerzysta, ze swoim brudnym
rowerem ze sterczącymi pedałami
pcha się do autobusu? Skandal!
Na pewno kogoś pobrudzi, komuś
zniszczy ubranie i przez niego osoba
z wózkiem nie będzie miała miejsca!
Może kierowca go wyrzuci?
Nie wyrzuci. Ten rowerzysta
to nie terrorysta. Jest uprzejmy
i uśmiechnięty. Wsiadając zwrócił
uwagę na to, żeby nikogo nie pobrudzić, żeby tak ustawić rower, aby
kontrolować co się z nim dzieje i żeby jego rower w jak najmniejszym
stopniu utrudniał poruszanie się
pasażerów wewnątrz pojazdu. Na
kolejnym przystanku pomógł wejść
do autobusu mamie z małym dzieckiem w wózku. Jak ona kasowała
bilet – przytrzymał jej wózek.
Rowery na obszarze Metropolii

Zatoki Gdańskiej można przewozić
w komunalnych autobusach, tramwajach i trolejbusach. Mało tego,
nie trzeba płacić za ich przewóz. Nie
jest też wymagana zgoda prowadzącego pojazd komunikacji miejskiej
na wejście do pojazdu z rowerem.
Również PKP SKM w Trójmieście
prowadzi pro-rowerową politykę
adresowaną do fanów rowerów.
Na ulicach, ścieżkach rowerowych
i chodnikach widać coraz więcej
rowerzystów. I to powinno nas
cieszyć. Nawet proporcjonalnie
niewielki procent podróży miejskich realizowanych przy pomocy
rowerów sprzyja realizacji polityki
zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego.

A rowerzyści? Niektórzy jeżdżą
bo lubią, inni – bo muszą. Jednym
i drugim na pewno jazda wychodzi
na zdrowie. Często jeżdżąc powodują stres u:
• kierowców samochodów osobowych – bo spowalniają ruch oraz
niespodziewanie pojawiają się na
skrzyżowaniach z impetem przekraczając w poprzek jezdnię;
• kierowców autobusów – którym
ze względu na rozmiary autobusu
ciężko bezpiecznie ominąć rowerzystę bez wyjeżdżania poza swój
pas ruchu;
• pieszych – na których dzwonią na
chodnikach oraz w szczególności
wtedy, gdy spacerują po „ich”
ścieżkach rowerowych;

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT)
to największa ogólnoświatowa inicjatywa poświęcona zrównoważonemu transportowi publicznemu.
Koncepcja tej kampanii powstała w 1998 r. we Francji,
jednak już po czterech latach upowszechniła się w innych krajach pod patronatem Komisji Europejskiej. Od
tego czasu obchody zawsze odbywają się w dniach
16-22 września, a ich kulminacja przypada na dzień 22
września - Europejski Dzień bez Samochodu, podczas
którego zachęca się mieszkańców do dojazdów do pracy, szkoły czy sklepu w sposób przyjazny środowisku.
szczegóły, s. 8

• pasażerów komunikacji miejskiej
– o tym dlaczego – była mowa
wcześniej.
Spójrzmy na rowerzystów przychylnie, oni naprawdę nie chcą nam
zrobić krzywdy. Mają pełne prawo
być wśród nas. Zaakceptujmy ich
pasję, bo wymaga ona od nich nie
mało samozaparcia oraz silnej woli.
To, że jeżdżą przede wszystkim dla
siebie, nie powinno nam przesłaniać tego, że my też mamy z tego
wymierne korzyści. Dlatego zaakceptujmy ich również w pojazdach
komunikacji miejskiej, zakładając,
że ich pojawienie się tam, zazwyczaj
nie występuje bez ważnej przyczyny.
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Pasażer kontra
kontroler biletów
Czy kontrolerzy muszę być tacy
niekulturalni? – pytają pasażerowie.
Czy pasażerom wydaje się, że mogą
nas bezkarnie obrażać? – ripostują
kontrolerzy biletów. Słuchając obiegowych opinii o kontroli biletów lub
wczytując się w doniesienia prasy,
zwłaszcza tabloidów, można by sądzić, że wojna w autobusach czy
tramwajach toczy się w najlepsze.
Czy na pewno?
Kontrolerzy biletów nakładają przeciętnie dziennie od 20
(w Wejherowie) do 240 mandatów
(w Gdańsku). Łącznie codziennie
kontrolerzy biletów w metropolii
wystawiają prawie 550 mandatów.
To tworzy dziennie 550 potencjalnych sytuacji konﬂiktowych. Czy
każdy nakładany mandat kończy się
konﬂiktem z pasażerem? Oddajmy
głos zainteresowanym.
Kontrolerzy Renomy wystawiają
rocznie od 5 000 (Wejherowo) do
60 000 (Gdańsk) mandatów i około 40 000 w SKM. Kontrolerzy
ZKM w Gdyni wystawiają rocznie
34 000 mandatów.
W Gdyni mniej więcej co dziesiąty pasażer odwołuje się od nałożonego mandatu. Jakie są przyczyny
odwoływania się pasażerów? Dwie.
Pierwsza to przekonanie o własnej
niewinności. Bez względu na to czy
mandat nakłada na nas policjant,
urząd skarbowy czy kontroler biletów, w pierwszym odruchu większość z nas uznaje, że to wyłącznie
złośliwość kontrolera, policjanta czy
biurokraty. Niektórzy po chwili składają broń, przekonani przedstawionym corpus delicti lub argumentami
wskazującymi, że istotnie popełnione zostało wykroczenie. Pozostali
idą w zaparte, gotowi dowodzić własnej „niewinności” przed kolejnymi
instancjami.
Druga przyczyna odwołań, to błędy popełniane przez kontrolerów
biletów lub niewłaściwe ich zachowanie w stosunku do pasażera. Błędy zdarzają się w każdym zawodzie.
Ludzie po prostu są omylni. Błędy
mają eliminować procedury, ale
nie dajmy się zwariować. Nie ma
takich procedur, które są w stanie
przewidzieć każdą możliwą sytuację i podpowiedzieć jak należy się
w każdej możliwej sytuacji zachować. Niewłaściwemu zachowaniu
kontrolerów biletów wobec pasażerów, poza przepisami, przeciwdziała
system naboru kontrolerów do pracy,
poprzedzony oceną predyspozycji

psycho-ﬁzycznych kandydata oraz
szkolenia, w tym niejawne obserwacje pracy kontrolerów.
Dane działu windykacji ZKM
w Gdyni wskazują, że jeden na
dziesięciu pasażerów zgłasza zastrzeżenia dotyczące pracy kon-

trolerów biletów lub zastosowanej
procedury. Z tej grupy tylko co
dziesiąty uzyskuje satysfakcję w postaci anulowania nałożonej opłaty
dodatkowej. Można więc w pewnym
uproszczeniu stwierdzić, że jeden
na 100 nałożonych mandatów kontrolerzy nakładają z naruszeniem
obowiązujących procedur lub co ma
miejsce częściej, nie uwzględniając
specyﬁcznej sytuacji w jakiej znalazł się kontrolowany pasażer. Jeden
na sto. Nie oznacza to oczywiście,
że pozostali pasażerowie nie czują
rozgoryczenia i przyznali rację kontrolującemu. Tym nie mniej, dane
przeczą obrazowi jaki wyłania się
z reguły z artykułów prasowych
krzyczących nagłówkami o horrorze
w autobusach komunikacji miejskiej
czy wampirach kontrolujących bilety w trolejbusach.
Odwołajmy się także do wyni-

ków badań marketingowych prowadzonych przez ZKM w Gdyni na
reprezentacyjnej próbie mieszkańców. W skali ocen szkolnych od 2 do
5 ocenę niedostateczną wystawiło
kontrolerom 7% mieszkańców Gdyni. Dominowały oceny dobre (61%).

Średnia ocena pracy kontrolerów
biletów to ocena dobra z minusem
(3,75). Co ciekawe im częściej dana
osoba jest kontrolowana, tym wyższą ocenę przyznaje kontrolerom
biletów. Osoby, które wystawiły
ocenę niedostateczną nie ukrywają swojego negatywnego stosunku
do kontrolerów. Uzasadnienie tak
niskiej oceny pracy kontrolerów odzwierciedlają komentarze do oceny.
Zdaniem części pasażerów kontrolerzy są: chamscy, niegrzeczni, niekulturalni, nieuprzejmi, agresywni,
nachalni i nadgorliwi. Podobne,
emocjonalne epitety można znaleźć pod artykułami w internecie.
Ciekawe byłoby zbadanie powiązań
pomiędzy niską oceną pracy kontrolerów a jazdą bez biletu osoby
oceniającej. Niezależnie od tego
– jak się wydaje dość oczywistego
związku – trzeba przyznać, że część

niskich ocen i nieprzychylnych
komentarzy wynika z błędów jakie popełniają sami kontrolerzy.
Krótka sonda przeprowadzona na
przystanku metodą, nazwijmy ją
– dziennikarską, pokazuje co nie
podoba się pasażerom (zachowa-

łem oryginalne brzmienie wypowiedzi): kontrolerzy okazują poczucie
władzy, prowokują konﬂikt, poniżają pasażerów, grożą, obstępują
osoby podróżujące bez biletu, zamiast nakładać mandat powinni
informować tych którzy mają źle
skasowany bilet. Warto podkreślić,
że większość pasażerów przedstawiła swoje uwagi dopiero po dłuższym
zastanowieniu.
Co na to kontrolerzy biletów?
„Owszem sporadycznie zdarzają
się nieprzyjemne sytuacje z pasażerami. Naszą stanowczą postawę
często bierze się za agresję czy
chamskie zachowanie. Niektórzy
pasażerowie bez biletu sami prowokują agresywnym zachowaniem, po
to, by mieć później argument, że zostali poturbowani przez kontrolera.
Na szczęście w coraz większej liczbie autobusów jest monitoring, więc

Reda

gm. Kosakowo

Rumia
gm. Luzino

Gdynia

gm. Szemud
Sopot

gm.
Żukowo

gm. Kolbudy

w przypadku konfrontacji rozbieżnych opinii naszej i pasażera rozstrzygają fakty zapisanego obrazu,
a w niektórych przypadkach ścieżka dźwiękowa. Trudno też udzielać
rzeczowej informacji komuś, kto
w nerwach wykrzykuje swoją złość,
bo okazuje się, że ma źle skasowany
bilet. Poza tym odstąpienie w takim
przypadku od obowiązującej procedury byłoby złamaniem prawa. Bilet
na linie zwykłe jest po prostu nieważny w liniach pospiesznych.”
Cóż, wydaje się, że tak długo jak
będzie istniała rozbieżność interesów pasażera jadącego bez ważnego
biletu i kontrolera biletów, stojącego
na straży przychodów ze sprzedaży biletów, tak długo będzie istnieć
potencjalne źródło konﬂiktów. Poprzez modyﬁkację obowiązujących
procedur i edukację należy dążyć do
zmiany zachowań obu stron.
Dotychczas najwięcej emocji wzbudzał fakt zatrzymywania
przez kontrolerów pasażerów podróżujących bez ważnego biletu i nie
posiadającego lub odmawiającego
okazania dokumentu tożsamości.
Kontrolerzy zatrzymując pasażera w celu jego wylegitymowania
lub ustalenia danych przez policję,
w wielu wypadkach postępowali
na granicy prawa. Opinie prawne
w tej kwestii uzależnione były od
tego w czyim interesie występowała wydająca ją kancelaria prawna.
Sytuacja zmieniła się wraz z uchwaleniem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i zmianą przepisów prawa przewozowego. Według
nowych przepisów kontroler biletów
ma prawo: „w razie niezapłacenia
należności i nieokazania dokumentu
– ująć podróżnego i niezwłocznie
oddać go w ręce Policji lub innych
organów porządkowych, które mają
zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia
jego tożsamości”.
Oczywiście prawnicy, zgodnie ze
swoja naturą, już toczą spór o to, czy
zapis ten jest zgodny z Konstytucją,
prawami człowieka, dziesięciorgiem
przykazań i co tak naprawdę oznacza
określenie ująć podróżnego. Zostawmy jednak spory formalno-prawne. Póki co przepis ten obowiązuje,
a w interesie samych pasażerów i nie
ukrywajmy nas wszystkich, jest korzystanie z komunikacji miejskiej na
podstawie ważnego biletu. Okazji do
jego wygodnego zakupu jest coraz
więcej, o czym piszemy na łamach
Przystanku Metropolitalnego.
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Cztery lata z biletem

gm.
Wejherowo
Wejherowo

Zdaniem części pasażerów kontrolerzy są: chamscy, niegrzeczni, niekulturalni, nieuprzejmi, agresywni, nachalni
i nadgorliwi. Podobne, emocjonalne epitety można znaleźć pod artykułami w internecie. Ciekawe byłoby zbadanie
powiązań pomiędzy niską oceną pracy kontrolerów a jazdą bez biletu osoby oceniającej.
KRZYSZTOF GRZELEC
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Zatoka
Gdańska

Gdańsk
gm. Pruszcz
Gdański
Pruszcz
Gdański

metropolitalnym

Najpopularniejszym biletem miesięcznym i 30-dniowym jest bilet o najszerszym zakresie ważności
– uprawniający do korzystania z pociągów i ze wszystkich środków transportu komunalnego na terenie
gmin tworzących Związek. Korzysta z niego 31% pasażerów kupujących bilety metropolitalne.
ELŻBIETA ZWARDOŃ
1 stycznia 2008 r. Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki
Gdańskiej wprowadził bilet metropolitalny. Po raz pierwszy mieszkańcy
metropolii mogli podróżować pociągami oraz autobusami, tramwajami
i trolejbusami na podstawie jednego
biletu. Zakres ważności biletów metropolitalnych objął obszar 13 miast
i gmin tworzących Związek.
Poszczególne rodzaje biletów
metropolitalnych umożliwiają korzystanie z oferty Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, Zarządu
Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
Miejskiego Zakładu Komunikacji
Wejherowo Sp. z o.o., PKP Szybkiej
Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp.
z o.o. oraz Przewozów Regionalnych.
MZKZG, analizując potrzeby
rynku, stopniowo rozszerzał asortyment biletów metropolitalnych. Jako
pierwsze wprowadzono 24-godzinne
oraz miesięczne i 30-dniowe. Już
w lipcu 2008 r. wprowadzono bilety
72-godzinne, a w styczniu 2011 r.
bilety jednoprzejazdowe.
Pasażerowie, korzystający w największym zakresie z komunikacji
miejskiej, szybko dostrzegli korzyści
wynikające z nowej zintegrowanej
oferty biletów. Relatywnie atrakcyjna cena, możliwość nieograniczonego korzystania ze wszystkich
środków komunikacji miejskiej,
objęcie uprawnieniami do przejazdów ulgowych w SKM osób, które
dotychczas musiały kupować bilety
normalne (pełnopłatne), wpłynęły na
wysokie tempo wzrostu sprzedaży
biletów metropolitalnych w pierwszych miesiącach po ich wprowadzeniu. Nie bez znaczenia była również elektroniczna forma biletów,
umożliwiająca ich zapisywanie na
kartach miejskich, legitymacjach
studenckich, Kartach Turysty i bankowych kartach płatniczych. Warto
przypomnieć, że bilet metropolitalny
przesądził o wprowadzeniu w Gdyni
eBiletu.
W pierwszym roku funkcjonowania biletu metropolitalnego
(2008 r.) sprzedano 96,5 tys. biletów.
W 2009 r. sprzedano o 89,5 tys. biletów więcej niż w roku poprzednim.
W 2010 r. sprzedaż wzrosła o kolejne 87,5 tys. biletów. Wyniki sprzedaży, w pierwszym półroczu 2011 r.
(178,1 tys. biletów), sugerują, że
również w 2011 r. liczba sprzedanych biletów metropolitalnych będzie większa niż w 2010 r.
Najpopularniejszym biletem miesięcznym i 30-dniowym jest bilet
o najszerszym zakresie ważności

– uprawniający do korzystania munalnym Górnośląskiego Okrę- tu, po dokonaniu zapłaty i po otrzy- go biletu nieraz jeszcze można usłyz pociągów i ze wszystkich środ- gu Przemysłowego. W MZKZG maniu potwierdzenia złożenia za- szeć w autobusie czy w kolejce, lub
ków transportu komunalnego na w analizowanym okresie udało się mówienia, można zacząć korzystać przeczytać w prasie, że nadal „nie
terenie gmin tworzących Związek. sprzedać o 15% więcej biletów niż z biletu. Fizyczne zapisanie biletu ma jednego biletu na Trójmiasto”.
Korzysta z niego 31% pasażerów. u jego większego brata z Górnego nastąpi podczas pierwszej kontro- Zatem przypominamy: bilet meNiewiele mniej, bo 29% osób, Śląska.
li. Wszyscy kontrolerzy na terenie tropolitalny został wprowadzony
Od marca br. funkcjonuje Interne- MZKZG wyposażeni są w czytniki i cieszy się dużą popularnością.
kupuje bilety ważne w gdyńskich
autobusach i trolejbusach, SKM towy System Obsługi Karty Elektro- kontrolerskie, zawierające aplikację Nadal jednak prowadzone są prace
i kolei regionalnej.
nicznej. Teraz wystarczy wygodnie umożliwiającą zapisanie biletu na nad wprowadzeniem nowych rodzajów biletów metropolitalnych
Najczęściej sprzedawanym bile- usiąść przed komputerem, wejść na kartę.
tem 24-godzinnym jest bilet ważny stronę www.mzkzg.org i kupić bilet
Należy w tym miejscu wspo- oraz przede wszystkim nad pełną
w gdańskich autobusach i tramwa- przez internet. Po wpisaniu numeru mnieć, że pomimo wprowadzenia integracją komunikacji na obszarze
jach, SKM i kolei regionalnej. Ku- karty, wyborze odpowiedniego bile- w 2008 r. wspólnego metropolitalne- funkcjonowania MZKZG.
puje go 52%
osób korzy- Taryfa MZKZG obowiązująca od 1 maja 2011 r.
stających
z biletów
24-godzinnych.
24- i 72-godzinny
-godzinny
-dniowy albo miesięczny
biletmetropolitalny
godzinne
bilety meKolej Tram BUS Trol
Czasowy
tropolitalne
normalny
ulgowy
normalny
ulgowy
normalny
ulgowy
są także
elementem
KOMUNALNY
oferty Karobowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
14 zł
7 zł
28 zł 14 zł 130 zł 65 zł
ty Turysty,
którą wprowadziła
KOLEJOWO-KOMUNALNY DWÓCH ORGANIZATORÓW
w 2 0 0 9 r.
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych (SKM, PR)
Gdańska
oraz w pojazdach: ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo
17 zł 8,50 zł
–
–
186 zł 93 zł
Organizacja
TurystyczKOLEJOWO-KOMUNALNY WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW
na. Liczba
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych (SKM, PR)
biletów zaoraz w pojazdach: ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
20 zł 10 zł 40 zł 20 zł 220 zł 110 zł
pisywanych
na Karcie
Turysty
także szybko wzrasta.
papierowy
kupiony przez telefon
biletmetropolitalny
W 2010 r.
na Kartach
Tram BUS Trol
Jednoprzejazdowy
normalny
ulgowy
normalny
ulgowy
Turysty zapisano 821
biletów meNA LINIE ZWYKŁE
tropolitalobowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
3 zł
1,50 zł
2,60 zł
1,30 zł
nych 24-godzinnych,
tj. ponad
dwukrotnie
NA LINIE NOCNE, POSPIESZNE, SPECJALNE I ZWYKŁE
więcej niż
obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
4 zł
2 zł
3,60 zł
1,80 zł
w 2 0 0 9 r.
oraz 1 761
biletów metropolitalnych 72-go300 000
dzinnych, tj. o 27% więcej niż
273 641
Liczba
w 2009 r. Do końca lipca 2011 r.
sprzedanych
sprzedano 403 bilety 24-godzinne
250 000
i 1 048 biletów 72-godzinnych zabiletów
pisanych na Kartach Turysty.
186 065
metropolitalnych 200 000
W najnowszej ofercie MZKZG
47%
%
jest telefoniczny bilet metropolitaloraz dynamika
150 000
ny. Sprzedaż tych biletów kształ93%
sprzedaży tych
96 555
tuje się na dość wysokim i zado100 000
biletów w 2008,
walającym poziomie. Miesięcznie
MZKZG sprzedaje około 2,6 tys.
2009 i 2010 r.
50 000
takich biletów. Warto w tym miejscu porównać sprzedaż biletów
Źródło: opracowanie
telefonicznych w pierwszym mie0
własne.
siącu funkcjonowania w MZKZG
2008 R.
2009 R.
2010 R.
i w Komunikacyjnym Związku Ko-

24
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30

4
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Kolej na kolej
Oprócz modernizacji istniejących przystanków najważniejszym zadaniem
inwestycyjnym w Gdańsku będzie przedłużenie torów SKM do Śródmieścia
i wybudowanie od podstaw nowego przystanku Gdańsk Śródmieście.
Przystanek ten pełnić będzie funkcję węzła komunikacyjnego, umożliwiającego
sprawne przesiadanie się z kolejki SKM do tramwajów i autobusów.
KRZYSZTOF GRZELEC

(NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW SKM W TRÓJMIEŚCIE)

Wizytówką Gdańska w rozwoju
komunikacji miejskiej jest Gdański
Program Komunikacji Miejskiej, zakładający m.in. rozwój i unowocześnienie komunikacji tramwajowej.
Władze Gdyni postawiły na rozwój
komunikacji trolejbusowej i autobusów gazowych. MZK Wejherowo
jest pionierem we wprowadzaniu
nowoczesnych rozwiązań biletowych. A co z SKM?
Przeciętny pasażer zmiany
w SKM dostrzega podróżując wyremontowanymi i unowocześnionymi składami kolei miejskiej lub
oczekując na ich przyjazd na przebudowanych peronach i dworcach. To
jednak nie wszystkie zmiany jakie
szykuje nam Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Część inwestycji
realizowanych przez SKM nie jest
widoczna dla przeciętnego pasażera,

czy tor na danym odcinku jest wolny czy zajęty. Modernizacja urządzeń sterowania ruchem zostanie
skomputeryzowana, w znacznym
stopniu poprawiając bezpieczeństwo
podróży i efektywność sterowania
ruchem. Unowocześniane są także
urządzenia zabezpieczające rozjazdy
i zwrotnice przed oblodzeniem. System ten będzie włączał się automatycznie w zależności od warunków
pogodowych i będzie posiadał opcję
autodiagnostyki, zwiększającej jego
zdolność do bezawaryjnej pracy.
Głównym celem, poza poprawą
bezpieczeństwa i niezawodności
systemu sterowania ruchem, jest
usprawnienie pracy centrum dyspozytorskiego usytuowanego na stacji
Gdynia Główna.
SKM, we współpracy z samorządami, już rozpoczęła i będzie prowadzić dalej prace remontowe na
dworcach i przystankach. W pierwszej kolejności plan modernizacji
objął przystanki: Gdańsk Wrzeszcz,

będzie przedłużenie torów SKM
do Śródmieścia i wybudowanie od
podstaw nowego przystanku Gdańsk
Śródmieście. Przystanek ten pełnić
będzie funkcję węzła komunikacyjnego, umożliwiającego sprawne
przesiadanie się z kolejki SKM do
tramwajów i autobusów.
Z punktu widzenia pasażerów
podstawowe znaczenie mają inwestycje taborowe. SKM w najbliższym czasie planuje zmodernizować
21 jednostek.
Modernizacja będzie obejmować
unowocześnienie wnętrza pociągów,
polegające na ich gruntownej przebudowie, wyposażenie zespołów
trakcyjnych w monitoring i urządzenia adiuowizualnej informacji
dla pasażerów oraz energooszczędny układ napędowy. Nowe silniki
i układ zasilania pozwalają uzyskać
prędkość 100 km/h w 30 sekund.
Zmodernizowane kolejki pojawią
się najprawdopodobniej pod koniec
2012 r. Ważne dla pasażerów niepeł-

Więcej gazu!
KRZYSZTOF GRZELEC
Od kilku lat na ulicach Trójmiasta
można spotkać nietypowe „garbate” autobusy. To pojazdy zasilane
sprężonym gazem ziemnym (CNG).
W obiegowych opiniach zdania na
temat pojazdów zasilanych paliwem
gazowym są podzielone. Spróbujmy
więc przyjrzeć się bliżej zastosowaniu gazu w komunikacji miejskiej.
Autobusy komunikacji miejskiej
wyposażone są w silniki wysokoprężne, zasilane tradycyjnie olejem napędowym (ON), potocznie
nazywanym dieslem. Silniki wysokoprężne zasilane olejem napędowym emitują do atmosfery szkodliwe substancje, takie jak tlenek
i dwutlenek węgla, węglowodory,
tlenki azotu czy cząsteczki stałe (sadza). Substancje emitowane przez
pojazdy negatywnie oddziałują na
nasze zdrowie (np. węglowodory
aromatyczne mają działanie rakotwórcze) i środowisko (dwutlenek
węgla jest jedną z przyczyn efektu cieplarnianego, a związki azotu
odpowiedzialne są za tzw. kwaśne
deszcze). Kolejne normy czystości
spalin (EURO) mają za zadanie

ZALETY CNG:
• niska emisja zanieczyszczeń do środowiska
• cichsza (o ok.
10dB) praca silnika
• tańsza eksploatacja
• dobre przyspieszenia
• wysoki komfort
• wydajne ogrzewanie

wania CNG do zasilania pojazdów
komunikacji miejskiej. Z punktu
widzenia przewoźników ważne
jest jednak, aby wprowadzanie autobusów zasilanych CNG było po
prostu opłacalne. Przedsiębiorstwa
komunikacji autobusowej analizują
opłacalność eksploatowania autobusów zasilanych CNG, porównują
przede wszystkim:
• cenę CNG i ON;
• zużycie CNG i ON
na 100 km;
• cenę zakupu autobusu zasilanego gazem i tradycyjnego,
zasilanego olejem napędowym.
W naszej aglomeracji pionierem,
który jako pierwszy wprowadził do
eksploatacji autobusy zasilane CNG,
jest Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej w Gdyni. PKM eksploatuje autobusy „gazowe” od 2007 r.
We wrześniu 2011 r. PKM posiadało
14 takich pojazdów. Analizy prowadzone w trakcie eksploatowania
autobusów gazowych przez PKM
wskazują, że średni koszt zużycia
CNG w stosunku do ON na 100 km
jest niższy od 27 do 43%. Na wahania opłacalności CNG w stosunku
do ON wpływ ma przede wszystkim

WADY CNG:
• wyższy koszt zakupu autobusu
• konieczność dodatkowego przystosowania zaplecza
technicznego
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Zmodernizowany Dworzec SKM w Sopocie
Fot. MZKZG

a warto o nich wspomnieć, bo przyczynią się w znaczącym stopniu do
poprawy jakości, w tym zwłaszcza
niezawodności usług naszej kolei
miejskiej.
Jedną z ważniejszych inwestycji, nazwijmy je – technicznych,
realizowanych przez SKM, jest
przebudowa urządzeń sterowania
ruchem. Wymieniane są: okablowanie (w miejsce starych przewodów
zakładane są światłowody), napędy
zwrotnic, rozjazdy oraz sygnalizatory i układy kontroli wskazujące na to

Gdańsk Politechnika, Gdańsk Żabianka-AWFiS, Gdańsk Oliwa, Sopot Wyścigi, Sopot, Gdynię Orłowo
i Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana. Przebudowa przystanków
obejmuje między innymi wymianę
torowiska, nawierzchni peronów,
budowę lub modernizację wiat
peronowych oraz instalację nowoczesnych urządzeń informacyjnych
i monitoringu.
Oprócz modernizacji istniejących
przystanków najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w Gdańsku

nosprawnych i osób starszych jest
to, że unowocześnione składy będą
wyposażone w specjalne platformy
ułatwiające wejście i wjazd osób na
wózkach do wagonu. W internetowej sondzie mieszkańcy metropolii
zadecydowali o kolorystyce wnętrza
wagonów. Najwięcej (33%) opowiedziało się za zielonkawoniebieskimi
obiciami siedzeń i deseniami na podłodze i suﬁcie.
Wymienione inwestycje będą
doﬁnansowywane ze środków funduszy europejskich.

cena CNG w stosunku do cen ON.
Koszt zakupu autobusu zasilanego CNG w stosunku do tradycyjnego, zasilanego ON o porównywalnych parametrach technicznych
i wyposażeniu, różni się na korzyść
tego drugiego o około 18-20%.
Decydując się na zakup autobusów gazowych trzeba pamiętać o konieczności budowy odpowiedniej
stacji tankowania CNG. W Gdyni
koszt budowy takiej stacji przyjął
na siebie dostawca paliwa – PGNiG.
Ponadto przewoźnik musi dostosować swoje stacje diagnostyczne
do warunków odpowiadających
przepisom bezpiecznej eksploatacji
i diagnostyki pojazdów zasilanych
gazem. Polega to między innymi
na wyłożeniu podłóg stacji diagnostycznej specjalnym materiałem
zabezpieczającym przed powstawaniem iskier, zamontowaniu odpowiedniej wentylacji i czujników
gazu oraz przeszkoleniu obsługi.
Analizy przeprowadzone przez
dokończenie na s.
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Telefon
w komunikacji
miejskiej

bilet kupiony za pomocą aplikacji
moBILET jest o 20 groszy tańszy
od biletu papierowego
ADAM RASZPUNDA
Późny wieczór, czekam na przystanku. Nie mam biletu. O tej porze,
poza knajpami wszystko zamknięte,
a najbliższy automat znajduje się
trzy przystanki dalej. Kierowca
pewnie też nie sprzeda mi biletu,
bo w kieszeni mam tylko banknot
100 zł i nie mam gdzie go rozmienić. Przecież nie pojadę bez biletu.
Przejazd za 170 zł to nie byłaby fajna sprawa. Ale zaraz! Przypominam
sobie plakat promujący aplikację na
telefon komórkowy do kasowania
biletów. Tam było napisane, że przy
rejestracji przez SMS dostanę 3 zł
na pierwszy bilet*. Mam kilka minut czasu to spróbuję. To był adres
www.mzkzg.org, dalej wybieram
zakładkę „Bilet telefoniczny” i jest
instrukcja. Czytam i wysyłam sms’a
o treści „MOBILET REJ” na numer
7037. Teraz pozostaje mi czekać na
odpowiedź z linkiem do aplikacji.
Jest i odpowiedź. Instaluję i mam
problem biletu z głowy. Dodatkowo
będzie mnie to mniej kosztowało, bo
bilet kupiony za pomocą aplikacji
moBILET jest o 20 groszy tańszy
od biletu papierowego.
moBILET

ograniczenie wielkości emisji tych
substancji. Jednocześnie dąży się
do wykorzystywania alternatywnych paliw, których zastosowanie
charakteryzuje się mniejszą szkodliwością dla otoczenia i pozwala
na dywersyﬁkację, czyli zróżnicowanie źródeł zasilania pojazdów
samochodowych. Jednym z takich
alternatywnych paliw jest sprężony
gaz ziemny (CNG), który można
wykorzystywać do zasilania silników autobusów.
Zalety ekologiczne CNG w stosunku do oleju napędowego spalanego w silnikach spełniających normy
EURO 5 (norma obowiązująca od
2009 r.) i EURO 6 (norma będzie
obowiązywać od 2014 r.) wynikają
z możliwości zmniejszenia emisji
szkodliwych substancji. CNG w stosunku do oleju napędowego pozwala
na ograniczenie emisji tlenku węgla
o 70-80%, dwutlenku węgla o 25%,
węglowodorów o 40-60%, tlenków
azotu o 80-90%, cząstek stałych
o 99%.
Walory ekologiczne przemawiają
wyraźne za zwiększaniem zastoso-
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moBILET to bardzo praktyczna aplikacja, dzięki której możemy
bezgotówkowo, 24 godziny na dobę
zapłacić za jednoprzejazdowe bilety
komunikacji miejskiej. Wsiadając
do tramwaju, autobusu czy trolejbusu w ciągu kilku sekund stajemy
się posiadaczami elektronicznego
biletu. Jedynym urządzeniem, które
musimy posiadać jest telefon komórkowy z dostępem do internetu.
Zasada działania aplikacji moBILET jest bardzo prosta. Na początek musimy ją pobrać. Możemy to
uczynić na dwa sposoby.
Pierwszy sposób wymaga re-

Więcej gazu!
dokończenie ze s.
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PKM wskazują, że różnica w kosztach zakupu autobusów zasilanych
CNG i ON zwraca się, w warunkach
dużego przebiegu autobusów, już po
dwóch latach. Oznacza to, że kolejne

jestracji użytkownika w serwisie
www.mobilet.pl. Rejestracja odbywa się jednorazowo i bez żadnych
opłat. Dzięki niej zyskujemy stały
dostęp do swojego proﬁlu w systemie. Po dokonaniu rejestracji na
telefon zostaje wysłana wiadomość,
dzięki której pobieramy aplikację.
Drugim sposobem pobrania
aplikacji na telefon jest wysłanie
sms’a o treści „MOBILET REJ” na
numer 7037. W odpowiedzi otrzymamy dwa sms’y. Jeden z hasłem do
proﬁlu w serwisie www.mobilet.pl,
a drugi z linkiem do aplikacji. Stosując ten sposób instalacji otrzymamy
na start 3 zł (* wykorzystana kwota
zostanie potrącona przy pierwszym
zasileniu konta moBILET).
Po dokonaniu instalacji aplikacji przelewamy środki na konto
systemu, by móc z nich później
korzystać w razie potrzeby. Szczegóły opisu systemu znajdują się na
stronie www.mzkzg.org lub www.
mobilet.pl.

Uruchom aplikację
moBilet w telefonie
i wybierz „Skasuj bilet”

Wybierz rodzaj środka
transportu

Wybierz odpowiedni
bilet z listy (konieczne
może być podanie
numeru linii lub pojazdu)

Potwierdź skasowanie
biletu

Proces kasowania biletu za pomocą aplikacji moBILET . Źródło: www.mobilet.pl

Możliwe sposoby instalacji aplikacji moBILET. Źródło: www.mobilet.pl

Rozkład jazdy z przystanku
Źródło: Zrzut ekranu telefonu
z zainstalowaną aplikacjią Itiner

ITINER
Drugą usługą uruchomioną przez
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej przeznaczoną na telefony komórkowe jest
aplikacja itiner. Aplikacja ta zawiera
rozkłady jazdy ze wszystkich przystanków komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Gdańsku,
ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo
i PKP SKM w Trójmieście.
Itiner nie łącząc się z internetem
(ofﬂine) wyświetla rozkład jazdy
oraz umożliwia wyszukiwanie połączeń między przystankami. Instalację programu można przeprowadzić
na trzy sposoby: – za pośrednictwem
komputera – pobieramy aplikację ze
strony www.mzkzg.org lub www.itiner.pl. Pobrane pliki przesyłamy do
telefonu komórkowego za pomocą
łącza Bluetooth, IrDA lub przewodu
USB; – bezpośrednio na telefon – za

pomocą przeglądarki w telefonie komórkowym wchodzimy na stronę
pobrań programu itiner i klikamy
na przycisk „Pobierz na telefon”. Po
kilku sekundach na ekranie zostanie
wyświetlony komunikat zawierający
krótki adres www, który po wprowadzeniu do przeglądarki telefonu,
rozpocznie pobieranie aplikacji;– za
pomocą sms’a Premium – wysy-

łając sms’a o treści: itiner.mzkzg
na numer 7255 (koszt 2 zł + VAT,
tj. 2.46 zł brutto), w odpowiedzi
otrzymamy sms’a, który umożliwi automatyczne pobranie aplikacji z serwera ﬁrmy itiner. W treści
sms’a Premium należy wpisać słowo
itiner oraz po kropce MZKZG (bez
polskich liter, dowolna wielkość liter, np. itiner.mzkzg).

Więcej szczegółów na stronie
www.mzkzg.org lub www.itiner.
pl.
Podczas instalacji oraz korzystania z aplikacji moBILET oraz itiner,
w przypadku łączenia się z internetem, należy pamiętać o kosztach za
transmisję danych, które zależą od
stawek operatora GSM oraz faktycznej ilości przesyłanych danych.

8-10 lat eksploatowania pojazdów
przynosi realne oszczędności. Warto
przy tym zauważyć, że analizy PKM
nie uwzględniają zmniejszenia tzw.
kosztów zewnętrznych, związanych
z obniżeniem emisji szkodliwych
substancji do środowiska.
Biorąc pod uwagę zalety i wady
przedsięwzięcia oraz uwzględniając

realne efekty związane z eksploatacją autobusów zasilanych CNG,
wydaje się, że można postulować
– więcej gazu!
Tym, którzy jeszcze nie mieli okazji przejechać się autobusem zasilanym CNG polecamy linię 101, która
zostanie uruchomiona 17 września
na trasie Gdańsk Urząd Wojewódzki

– Gdynia Główna Dworzec PKP,
w ramach Europejskiego Dnia bez
Samochodu. Więcej informacji na
temat kursów realizowanych przez
autobusy zasilanie CNG na linii 101
w numerze.
P.S. Opłacalność eksploatowania
autobusów zasilanych CNG może
się zmniejszyć po wprowadzeniu no-

wych zasad podatkowych przez Komisję Europejską, która chce odjeść
od obecnego systemu minimalnych
stawek opodatkowania opartego na
ilości paliwa (euro/1000l) i zamierza
wprowadzić system, w którym podatek naliczany byłby w powiązaniu
z wielkością emisji CO2 i energetycznością danego paliwa.

Wyszukiwanie połączeń
Źródło: Zrzut ekranu telefonu
z zainstalowaną aplikacjią Itiner

ZKM

Gd ni

MZK Wejhe o o

Źródło: opracowanie własne.
(patrz poniższy wykres).

nych, gdzie w 2008 r. zanotowano
największą od końca lat 50 ubiegłego
wieku liczbę podróży wykonanych
transportem zbiorowym. W Londynie, gdzie więcej podróży realizowanych jest transportem szynowym
i autobusami, aniżeli samochodami
osobowymi, udział komunikacji
miejskiej, począwszy od 1993 r.
wzrósł o 11%, a transportu indywidualnego spadł o 9%. Oznacza to
dziennie ok. miliona podróży mniej
wykonywanych własnym środkiem
lokomocji. Nacisk kładziony na
wzrost jakości usług i bezpieczeństwo, zakupy nowoczesnych pojaz-

Zamień wóz na bus – puste słowa, czy namacalny efekt?
Każdego roku, w okolicach przypadającego w dniu 22 września Dnia
bez Samochodu, z ust i spod piór
dziennikarzy jak bumerang powraca
pytanie: czy w ogóle jest możliwe
zachęcenie posiadaczy „czterech kółek” do korzystania z komunikacji
miejskiej? Wątpiącym we wzrost
znaczenia transportu publicznego
dedykujemy przykłady z bogatych
państw, np. Stanów Zjednoczo-
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Wzrost liczby samochodów w Polsce na tysiąc
mieszkańców na przestrzeni w latach 1946-2009
Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa 2010 r., s. 66.

dów oraz budowa niepodatnych na
korki systemów tramwajowych i kolejowych sprawiają, że i u nas ludzie
chętnie przesiadają się do komunikacji miejskiej. Najlepszym tego
dowodem jest przykład Krakowa,
gdzie od 2003 r. liczba osób korzystających dziennie z komunikacji
zbiorowej zwiększyła się o ponad
połowę. Wzrostem liczby pasażerów
pochwalić się też mogą Bydgoszcz,
Warszawa i Poznań.
Jako ciekawostkę i obraz wręcz
obsesyjnego pożądania dostępu do
transportu publicznego przytoczyć
można przypadek 2 tysięcy mieszkańców moskiewskiej dzielnicy Żulebino, którzy zmęczeni non-stop
zatkanymi drogami zebrali się w cerkwi, aby pomodlić się o jak najszybsze otwarcie stacji metra. I nie ma
się co dziwić, że uciekają się z prośbami do władz niebiańskich, w sytuacji, gdy te ziemskie, jako sposób na
rozwiązanie problemu, sugerują im
kupowanie…helikopterów. Tak jak
gubernator obwodu moskiewskiego
Borys Gromow, który publicznie
wyznał, że sam lata śmigłowcem
i korki mu niestraszne.
Powinniśmy więc cieszyć się,
że w Metropolii Zatoki Gdańskiej
mamy realny i dostępny dla każdego
wybór.

Przystanek metropolitalny

678

606
579

Gazeta Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
ISSN 2083-6597

522

521
483

506
482

471

521

509

498

480

462

465

458

437

429

Wydawca:
Metropolitalny Związek Komunikacyjny
Zatoki Gdańskiej

459

432 424

407

400

Adres redakcji:
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
Tel. 58 342 25 00 Fax 58 342 24 99
e-mail: przystanek@mzkzg.org
Internet: www.mzkzg.org

329

300

294

206 197

Zespół redakcyjny:
Krzysztof Grzelec – red. naczelny,
Kamil Bujak, Hubert Kołodziejski

128

Liczba samochodów na tysiąc mieszkańców
w Europie w 2009 r.
Źródło: Eurostat.
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Banalne jest twierdzenie, że to
głównie samochód osobowy odpowiedzialny jest za zmniejszenie zainteresowania transportem
zbiorowym. Tymczasem, pomimo
znacznego spadku liczby pasażerów na przestrzeni lat, w polskich
miastach średnio co druga podróż
niepiesza realizowana jest komunikacją miejską. A jak to wygląda za
granicą, szczególnie w bogatszych
od nas krajach? Czy tam też wszyscy
jeżdżą samochodami, a komunikacja
miejska odchodzi do lamusa?
Ku zaskoczeniu okazuje się, że
nie. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że wielu mieszkańców Barcelony, Paryża, czy Helsinek podróżuje do pracy metrem lub
autobusem przekładając transport
zbiorowy ponad przebijanie się samochodem przez uciążliwe korki

1

Litwa

Jak podróżujemy w miastach?

261

300

Luksemburg (2008 r.)

W drugiej połowie lat 80 zeszłego wieku transportem zbiorowym
w Polsce podróżowało rocznie 9 miliardów osób. W 2005 r. spadek liczby pasażerów został zahamowany
i od tamtego czasu utrzymuje się
mniej więcej na stałym poziomie
ok. 4 miliardów rocznie. W naszej
metropolii najwięcej mieszkańców
przewożą autobusy i tramwaje
Zarządu Transportu Miejskiego
w Gdańsku – 155 milionów oraz
autobusy i trolejbusy Zarządu
Komunikacji Miejskiej w Gdyni
– ponad 98 milionów osób rocznie.
Pociągami SKM przemieszcza się
37 milionów pasażerów, podczas
gdy w latach 70 XX wieku było ich
nawet 100 milionów rocznie.

SKM

Liczba przewiezionych pasażerów komunikacji miejskiej na obszarze Metropolii
Zatoki Gdańskiej w 2010 r.

Rumunia

Samochód kontra komunikacja
miejska

Gd

Irlandia (2007 r.)

i sopockich placówek. Zazwyczaj
zaciekawionych, zainteresowanych
i żywiołowo wykonujących zadania
zaproponowane przez nauczycieli.
Po szóste – specjalnie przeszkolone grono pedagogiczne szkół
i przedszkoli, przekazujące wiedzę
o komunikacji miejskiej swoim podopiecznym. Szkolenia prowadzone
jednocześnie przez wyznaczonych
pracowników ﬁrmy realizującej projekt oraz zespół pracowników ZKM
w Gdyni miały miejsce przed każdą
z trzech edycji. Każdy nauczyciel
otrzymał przewodnik metodologiczny, szczegółowo opisujący prowadzenie poszczególnych zajęć. A samo prowadzenie...
Po siódme – przebieg zajęć. Zdarzały się przypadki niemal hipnotyzujących zajęć całkowicie wciągających dzieciaków, jak i takie z dającą
się wyczuć lekką obojętnością, by
nie rzec niechęcią osoby prowadzą-

Czasami wśród znajomych, czy
spotkanych osób słyszymy stwierdzenie: „ja nie jeżdżę komunikacją,
ja mam samochód.” Parę lat temu
ankieterzy Zarządu Komunikacji
Miejskiej w Gdyni, pytając mieszkańców Fikakowa o zdanie na temat
budowy linii trolejbusowej na terenie
ich osiedla nierzadko słyszeli: „po
co marnować pieniądze, ta inwestycja jest niepotrzebna, tutaj wszyscy
mają samochody”. Jak to wygląda
w rzeczywistości, czy użytkownicy
tramwajów, trolejbusów i autobusów stanowią większość, czy mniejszość? Spróbujmy odpowiedzieć na
to pytanie porównując różne miasta
w Polsce i za granicą.
W ostatnich latach liczba samochodów osobowych na naszych
ulicach znacznie wzrosła – to niezaprzeczalny fakt. Naszą codzienność wyznaczają nieustanne korki,
nerwowi kierowcy, walka o miejsca
parkingowe, czy wręcz stawianie
samochodów na chodnikach w sposób uniemożliwiający poruszanie
się pieszych. Uwagom o parkowanie w niedozwolonym miejscu lub
w niewłaściwy sposób towarzyszy
cyniczne stwierdzenie kierowców:
„bo nigdzie nie ma miejsca”. Negatywnych skutków wzrostu zmotoryzowania społeczeństwa doświadczają również pasażerowie komunikacji
miejskiej, których autobus ugrzązł
w zatorze drogowym, a trolejbus nie
może przejechać, bo ktoś bezmyślnie zaparkował swoje auto tuż pod
siecią trakcyjną.
Obraz wzrostu liczby samochodów bardzo dobrze oddaje przykład trójmiejskiej obwodnicy. 25
lat temu podążając tą drogą, nawet
przez kilka kilometrów można było
nie spotkać żadnego innego użytkownika. Dzisiaj na odcinku tej
trasy pomiędzy Matarnią, a Osową
przejeżdża 54 tys. aut na dobę, co
czyni ją bardziej drogą wewnętrzną
zespołu miast, aniżeli ekspresową
obwodnicą.
Zaraz po wojnie w Polsce na
1000 mieszkańców przypadał tylko 1 samochód. Na początku lat
70 było ich 15, a obecnie na 1000
osób zarejestrowanych jest ponad
430 pojazdów. Pod względem liczby samochodów niedaleko już nam
do krajów tzw. starej piętnastki UE,
np. Holandii, Hiszpanii czy Irlandii. Liderem zza naszej wschodniej
granicy jest Litwa, gdzie średnio
co drugi obywatel jest posiadaczem

samochodu osobowego. W Europie
najwięcej aut na 1000 mieszkańców
zarejestrowanych jest we Włoszech
(606) i Luksemburgu (678), chociaż
i tym krajom daleko jeszcze do Stanów Zjednoczonych (prawie 800
pojazdów na 1000 mieszkańców).
W naszym województwie liczba samochodów osobowych na tysiąc mieszkańców oscyluje wokół
średniej krajowej. Trochę więcej
pojazdów zarejestrowanych jest
w Gdańsku i w Gdyni – odpowiednio 466 i 472 na 1000 osób. Swoisty
fenomen w skali kraju zanotowano
zaś w Sopocie, gdzie już w 2008 r.
liczba samochodów była większa
od liczby mieszkańców.

Z M

Grecja (2007 r.)

ekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym
Trójmiasta”.
Po drugie – zespół specjalistów,
powołany przez Dyrektora ZKM
w Gdyni.
Po trzecie – uwarunkowania formalne i procedury. Jak każdy projekt
ﬁnansowany w całości lub w części
ze środków unijnych, niósł ze sobą
szereg obowiązków formalnych
podczas realizacji. Przede wszystkim konieczność prowadzenia bardzo szczegółowej, wręcz drobiazgowo przygotowywanej dokumentacji
wszystkich kolejnych następujących
po sobie elementów, zarówno na
etapie planowania i przygotowania
projektu oraz w fazie jego realizacji.
Po czwarte – pomoce dydaktyczne, czyli to co dla dzieci, a i dla
nauczycieli okazało się najbardziej
atrakcyjne. Było tego sporo, książka

KAMIL BUJAK

mln

Francja (2007 r.)

przystanku autobusowym. Została
ona odegrana „na żywo” przed zaproszonymi gośćmi, a także wydana
w wersji DVD. W nagrodę zwycięski zespół otrzymał pakiet dwóch
wycieczek. Pierwszą był kilkudniowy pobyt w Brukseli, gdzie do głównych atrakcji należało zwiedzanie
głównych siedzib najważniejszych
instytucji Unii Europejskiej, a także
słynnego Atomium i „Mini – Europy”. Głównym punktem programu
drugiej wycieczki, typowo rozrywkowej, było spotkanie ze znanymi
postaciami medialnymi: Marcinem
Hakielem i jego żoną Katarzyną Cichopek, a wynikało to z faktu, że
Pan Marcin, jako urodzony Gdynianin i absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, wsparł
projekt honorowym medialnym
patronatem.
Trzeci, dobiegający właśnie
końca projekt, ﬁnansowany rów-

nież głównie ze środków unijnych
nosi tytuł: „Mamo, tato – wybieram
ekotransport”. Projekt ten adresowany jest do dzieci, w wieku 5-9 lat,
z gdyńskich i sopockich przedszkoli
i szkół podstawowych. Oto kilka
najważniejszych, przedstawionych
hasłowo wątków opisujących realizację programu.
Po pierwsze – pomysł, którego
autorami są: wiceprezydent Gdyni
dr inż. arch. Marek Stępa i prezesi Przedsiębiorstwa Komunikacji
Trolejbusowej, tzw. „miękkiego”
wsparcia dużego projektu realizowanego pod hasłem „Rozwój pro-

mln

Estonia

Już po raz trzeci pracownicy
Zarządu Komunikacji Miejskiej
w Gdyni zrealizowali program
skierowany do najmłodszych, mający na celu jednocześnie edukację,
informację a przede wszystkim promocję podróżowania transportem
zbiorowym.
Ale od początku. Pierwszy program został całkowicie sﬁnansowany ze środków własnych ZKM
w Gdyni i zrealizowany w latach
2005-2006 pod roboczym tytułem
„Wychowanie Komunikacyjne”.
Program był czymś w rodzaju pilotażu – próbą, której celem było
opracowanie odpowiedniego materiału edukacyjnego i skierowanie go
do odpowiedniej grupy wiekowej.
Przygotowana przez pracowników
ZKM w Gdyni propozycja programowa została skierowana do trzech
grup uczniów: ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Przebieg
i rezultaty zajęć wskazały, że grupa najlepsza to jednocześnie grupa
najmłodsza. Maluchy wykazywały
najwyższy poziom zainteresowania
przekazywanymi informacjami oraz
tworzyły niepowtarzalny klimat i atmosferę na lekcjach (zajęcia Wychowania Komunikacyjnego odbywały
się w ramach godzin lekcyjnych).
Spośród wszystkich zaproponowanych tematów i związanych
z nimi atrakcji, najmłodsi szczególnie zapamiętali ﬁlm z pokazem
akcji ratowniczej strażaków podczas
pozorowanego wypadku samochodowego, prezentację fotograﬁi historycznych pojazdów komunikacji
miejskiej, a także zadania do wykonania w podgrupach wprowadzające
elementy rywalizacji. Gimnazjaliści,
którzy zostali ocenieni jako grupa
najtrudniejsza w komunikacji interaktywnej, również zwrócili uwagę
na ﬁlm z pokazem akcji ratowniczej,
ale dodatkowo na prezentację multimedialną, dotyczącą komunikacji miejskiej w różnych miastach
Europy i na spotkanie z gościem,
którym był strażak z jednostki
Straży Pożarnej w Gdyni. W grupie licealistów tematem zdecydowanie wzbudzającym największe
zainteresowanie okazała się kontrola
biletów i wszystko co z nią związane – poczynając od uprawnień
„kanarów”, a kończąc na możliwościach skutecznego odwołania się
od nałożonego mandatu. Obecność
na zajęciach jednego z kontrolerów
i dodatkowo kierownika Wydziału Kontroli Biletów i Windykacji
w gdyńskim ZKM-ie podniosła
temperaturę spotkania.
Podstawą kolejnego programu
„Ekologiczne podróżowanie – jakość

życia w mieście zależy od Ciebie”,
zrealizowanego w latach 2008-2009,
doﬁnansowanego ze środków Unii
Europejskiej, był konkurs. Co istotne, konkurs był (poza Gdynią) ogłoszony i realizowany jednocześnie na
takich samych zasadach w trzech innych miastach Europy: Berlinie, Bukareszcie i Rotterdamie. Zadaniem
uczestników było przedstawienie
w dowolnej formie korzyści płynących z ekologicznego podróżowania
po miastach. W Gdyni, zwycięska
grupa wywodząca się z jednej ze
szkół podstawowych, przedstawiła
scenkę teatralną rozgrywającą się na

7
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Finlandia

RAFAŁ SMIRNOW

Zmotoryzowani
a pasażerowie
komunikacji
miejskiej kto stanowi
większość?

wrzesień 2011
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Cypr

Podstawą programu „Ekologiczne podróżowanie – jakość życia w mieście zależy
od Ciebie”, zrealizowanego w latach 2008-2009, doﬁnansowanego ze środków
Unii Europejskiej, był konkurs. Co istotne, konkurs był (poza Gdynią) ogłoszony
i zrealizowany jednocześnie w: Berlinie, Bukareszcie i Rotterdamie.

cej zajęcia do programu i wszystkiego co z nim związane. Na szczęście tych drugich przypadków było
zdecydowanie mniej, a większość
nauczycielek niezwykle dokładnie
i sumiennie realizowało program
zgodnie z wytycznymi, z widocznym zaangażowaniem i wkładem
własnej, dodatkowej pracy urozmaicającej program (za ten wkład
szczególnie dziękujemy!). Warto
podkreślić również bardzo przychylne przyjęcie programu przez
dyrektorów większości placówek.
To właśnie dyrektorzy, w każdym
przypadku, podejmowali ostateczną
decyzję o przystąpieniu placówki do
programu.
Po ósme – media. Program
z założenia miał być medialnie widoczny. We wszystkich pojazdach
obsługujących linie komunikacyjne
organizowane przez ZKM w Gdyni pojawiły się plakaty z wizerunkiem dwojga małych ambasadorów
programu i scenką nawiązującą do
zeszytu ćwiczeń dla dzieci. Jeden
z trolejbusów promował projekt
na burtach. Dodatkowo w różnych
okresach trwania programu można było spotkać specjalną wkładkę
tematyczną z konkursem w jednej
z lokalnych gazet codziennych, spoty informujące o projekcie w salach
kinowych przed porannymi projekcjami przeznaczonymi dla młodszych dzieci, informacje w lokalnej
rozgłośni radiowej, a także w sieci,
na specjalnie utworzonej stronie
internetowej programu www.wybieramekotransport.pl
Po dziewiąte – konkursy i wycieczki wprowadzone po to, aby
zwiększyć atrakcyjność programu
dla dzieci i nie ograniczać go wyłącznie do zajęć prowadzonych
w szkołach i przedszkolach. Pierwszy konkurs polegał na wciągnięciu do tematu i zaproponowaniu
rywalizacji wszystkich członków
gospodarstw domowych, do których
należały dzieci biorące udział w programie. Zasady konkursu zachęcały
do jak najbardziej aktywnego korzystania z komunikacji zbiorowej
na terenie Trójmiasta. Punkty były
przyznawane za każdy wykorzystany
lub wykorzystywany bilet emitowany przez ZKM w Gdyni lub Metropolitalny Związek Komunikacyjny
Zatoki Gdańskiej. Drugi konkurs
już bardziej typowy i tradycyjny, był
konkursem plastycznym. Zadaniem
uczestników było przedstawienie
w dowolnej formie trolejbusu przyszłości. Odzew uczestników przerósł
oczekiwania organizatorów. Wpłynęło bowiem ponad czterysta prac
konkursowych, co spowodowało
długie i trudne obrady jury, którego zadaniem było wybranie prac
nagrodzonych i wyróżnionych.
Wycieczki zostały zaproponowane grupom przedszkolnym i klasom,
które wyróżniły się czymś wyjątkowym podczas realizacji programu
i zostały zauważone przez wizytujących placówki przedstawicieli ZKM
w Gdyni. Kilka grup uczestników
zostało zaproszonych na wizytę
do bazy jednego z komunalnych
gdyńskich przewoźników, a kilka
na wycieczkę Tramwajem wodnym
do Helu połączoną z wizytą w fokarium.
I po dziesiąte – sponsnorzy. Warto dodać, że wycieczki na Hel oraz
atrakcyjne nagrody dla uczestników
zasponsorowali: ﬁrma PA „Gryf”
z Kartuz, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni
oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno
– Usługowe „Autocentrum” Maziarz, Krawiec z Mielca, którym tą
drogą serdecznie w imieniu dzieciaków dziękujemy.

Dania(2008 r.)

Czym skorupka
za młodu...

w formie zeszytu ćwiczeń służąca
do oglądania, naklejania, kolorowania, wycinania, wypisywania,
składania, komplet (ekologicznie
opakowanych) kolorowych kredek,
płyta DVD (w tym przypadku jedna
dla każdej klasy lub grupy przedszkolnej) z ﬁlmami rysunkowymi,
przedstawiającymi różne scenki
rodzajowe ilustrujące tematykę poszczególnych zajęć. Były puzzle,
z obrazkiem wesołego trolejbusu,
prowadzonego przez równie wesołego kierowcę i wesołych pasażerów
podróżujących na trasie z Gdyni do
Sopotu (linia 21). Były drewniane
trolejbusy – składanki, które pomimo
obaw, związanych z niewłaściwym
wykorzystaniem przez maluchów
dołączonego do każdego zestawu
drewnianego młotka (wg producenta
młotek miał służyć wyłącznie do
złożenia trolejbusu z części w jedną
całość), zostały rewelacyjnie przyjęte przez maluchów i obyło się bez
oﬁar wśród „kursantów”.
Po piąte rekrutacja, która była
jednym z pierwszych zadań ﬁrmy,
którą ZKM w Gdyni wybrał w drodze przetargu do realizacji programu.
Realizacja programu została podzielona na trzy edycje nazwane skrótowo „jesienną”, „zimową” i „wiosenną”. Początkowo placówki zgłaszały
się z „taką pewną nieśmiałością”,
ale już w trzeciej edycji okazało się,
że chętnych jest nawet chwilowo
więcej niż zaplanowanych miejsc.
W programie wzięło udział 2044
dzieci z kilkudziesięciu gdyńskich
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Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT ) to największa ogólnoświatowa inicjatywa poświęcona zrównoważonemu transportowi publicznemu. Koncepcja tej kampanii
powstała w 1998 r. we Francji, jednak już po czterech latach upowszechniła się w innych krajach pod patronatem Komisji Europejskiej. Od tego czasu obchody zawsze odbywają się w
dniach 16-22 września, a ich kulminacja przypada na dzień 22 września - Europejski Dzień bez Samochodu, podczas którego zachęca się mieszkańców do dojazdów do pracy, szkoły
czy sklepu w sposób przyjazny środowisku. Celem ETZT jest promowanie alternatywnych środków przemieszczania się, które ograniczą wykorzystanie samochodów. Przy tej okazji
zwraca się uwagę na problemy zatłoczenia dróg, zanieczyszczenia powietrza, zachęca się do zmiany postaw i wybrania transportu publicznego lub roweru jako alternatywnego środka
transportu.
W ubiegłym roku w obchodach Europejskiego Dnia bez Samochodu wzięło udział 2221 europejskich miast, w tym 114 z Polski. W wielu z nich obchody ETZT uświetniały różnego rodzaju
happeningi, zwiedzanie przedsiębiorstw transportu zbiorowego, darmowe wejścia do muzeów czy bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Podobnie jak w poprzednich
latach, także w tym roku Urzędy Miast oraz organizatorzy transportu publicznego działający na obszarze naszej metropolii przygotowali specjalną ofertę na ETZT.
16–22 WRZEŚNIA
Pasażerowie SKM w Trójmieście będą mogli skorzystać z oferty biletowej ZOOM-SKM przeznaczonej dla grupy osób (od 2 do 5, w tym co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16
roku życia) podróżujących tym samym pociągiem, w tej samej relacji. Osoby te mogą nabyć jednorazowy bilet z ulgą handlową 33% na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem”.
Szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej www.skm.pkp.pl
Konkurs dla posiadaczy biletów okresowych ZKM w Gdyni. Aby wziąć udział trzeba przedstawić nowy interesujący sposób promowania usług komunikacji miejskiej w Gdyni! Propozycje konkursowe (w maksymalnie 3 zdaniach) prosimy przesyłać na adres e-mailowy: marketing@zkmgdynia.pl, do 23 września br. W mailu zgłoszeniowym oprócz odpowiedzi należy
podać imię, nazwisko, nr karty e-biletu i telefon kontaktowy. Nagrodzonych zostanie 10 osób, z których każda otrzyma bilet 30-dniowy ważny do końca 2011 r. Lista osób nagrodzonych
zostanie opublikowana na stronie internetowej Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni www.zkmgdynia.pl do 3 października 2011 r.
17 WRZEŚNIA - SOBOTA
W dniu 17 września uruchomiona zostanie bezpłatna historyczna linia autobusowa 101. Linia obsługiwana będzie sześcioma autobusami przegubowymi: trzema z ZKM w
Gdańsku oraz trzema z PKM w Gdyni (MAN - Lion`s City G CNG zasilanymi gazem ziemnym).
Linia 101 będzie funkcjonować od godz. 10.00 w dniu 17 września do godz. 2.30 w dniu 18 września. W godzinach od 10.00 do 19.00 autobusy linii 101 będą kursować z częstotliwością
co 30 min, a w godz. od 19.00 do 2.30 co ok. 90 min z uwzględnieniem skomunikowania z liniami nocnymi w Gdańsku i w Gdyni przy Dworcu Głównym PKP. Autobusy zatrzymują się
na wszystkich przystankach na trasie przejazdu.
Przebieg trasy: Gdynia Dworzec Gł. PKP - Gdańsk Urząd Wojewódzki
Gdynia: Dworcowa - 10 Lutego - Świętojańska - al. Zwycięstwa
Sopot: al. Niepodległości
Gdańsk: al. Grunwaldzka - Al. Zwycięstwa - Błędnik - Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie - Okopowa
Odjazdy z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30,
21.45, 23.00, 0.20 oraz 1.05.
Odjazdy z Dworca Głównego PKP w Gdyni: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30,
21.45, 23.00, 0.10 oraz 1.40.
na zielono zaznaczono kursy wykonywane przez autobusy zasilane CNG
18 WRZEŚNIA - NIEDZIELA
W niedzielę 18 września Urząd Miasta Gdyni i Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zapraszają na festyn rodzinny na ”Skwerze” (Al. Jana Pawła II) na placu przed Akwarium Gdyńskim.
W tym dniu al. Jana Pawła II będzie zamknięta dla ruchu samochodowego w godz. 6.00 - 21.00.
Chętni wrażeń rowerzyści i inni niezmotoryzowani będą mogli spróbować swoich sił na specjalnie zbudowanym niecodziennym torze z przeszkodami. Ponadto po raz pierwszy w Gdyni
odbędzie się pokaz mody rowerowej, nie koniecznie sportowej! i… pierwsze mistrzostwa rowerowe amatorów w jeździe krótkodystansowej!
Szczegółowy program festynu:
12:00 Występy zespołów młodzieżowych;
12:30 Akrobacje rowerowe Grupy „ShowBike”;
12:45 Pokaz mody rowerowej;
13:00 Występy zespołów młodzieżowych;
13:30 Start pierwszego biegu. Grupy: I - rodziny z dziećmi, II – dzieci: 3–10 lat;
14:00 Akrobacje rowerowe Grupy „ShowBike”;
14:30 Pokaz mody rowerowej;
14:45 Pokaz pierwszej pomocy oraz wystąpienie Policji dot. bezpieczeństwa na drodze;
15:00 Start drugiego biegu. Grupy: III – młodzież, IV – kobiety: 18+, V – mężczyźni: 18+;
15:15 Występ zespołów młodzieżowych oraz pokaz ratownictwa;
16:00 Akrobacje rowerowe Grupy „ShowBike”;
16:15 Pokaz mody rowerowej;
16:45 Zakończenie zawodów i rozdanie nagród zwycięzcom;
17:00 Parada rowerowa ulicami miasta;
18:00 Zakończenie imprezy.
Zapisy do mistrzostw: mailem na adres bit@gdynia.pl lub biuro@promotion-pl.com lub poprzez profil na www.facebook.pl o nazwie „Dzień bez Samochodu – Gdynia” lub w dniu imprezy od 9.00-13.00 na terenie imprezy.
Zabawy i atrakcje w czasie festynu:
- rodzinny tor przeszkód z nagrodami;
- darmowa wypożyczalnia rowerów;
- darmowa przejażdżka niekonwencjonalnymi rowerami oraz rowerami integracyjnymi;
- darmowa giełda używanego sprzętu rowerowego oraz rolek;
- każdy może wystawić sprzęt lub części, które chce sprzedać;
- AUTOCHODZIK, czyli nauka ruchu drogowego dla najmłodszych;
- balonartist, czyli super figury z balonów dla każdego;
- malowanie twarzy;
- kącik kolorowania dla najmłodszych;
- gry i animacje dla całej rodziny;
- darmowe dmuchańce dla dzieci i młodzieży;
- pokazy pierwszej pomocy oraz prelekcje policji na temat bezpieczeństwa na drodze;
- GALERIA AUTOBUSOWA, czyli wystawa rysunków i prac konkursowych dzieci pt. :„Trolejbus przyszłości” prezentowana w przyjaznym środowisku autobusie zasilanym sprężonym gazem
ziemnym (CNG).
Na festyn będzie można dojechać bezpłatnym autobusem piętrowym linii 050. Autobusy kursować będą co 30 min na trasie: Dworzec Główny PKP – Al. Jana Pawła II (przez Gemini)
22 WRZEŚNIA - CZWARTEK
W dniu 22 września każdy pasażer, będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego może bezpłatnie
podróżować wszystkimi autobusami, trolejbusami i tramwajami komunalnej komunikacji miejskiej. SKM w Trójmieście zaprasza w tym dniu właścicieli i współwłaścicieli samochodów osobowych, mogących się wylegitymować ważnym (z aktualnym badaniem technicznym) dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego, do
korzystania z 33% ulgi przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych zakupionych w kasie biletowej, w pociągu lub w automacie biletowym. Właściciel lub
współwłaściciel samochodu będzie mógł również kupić bilet dla osób z nim podróżujących, w liczbie nie większej niż liczba miejsc siedzących, wskazanych w dowodzie
rejestracyjnym.
Także 22 września w holu głównym Centrum Handlowego „Wzgórze” w Gdyni w godzinach 14.00 - 18.00 odbędzie się spotkanie informacyjno – edukacyjne z udziałem dzieci biorących
udział w kampanii „Mamo, Tato wybieram EKOtransport”, dotyczącej ekologicznego podróżowania w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki komunikacji trolejbusowej. W
tym dniu dzieci będą miały okazję zaprezentować swoje prace i pomysły zachęcając innych do korzystania z ekologicznego transportu miejskiego, zostaną wyświetlone filmy na temat
ekologicznego podróżowania oraz będą organizowane quizy edukacyjne i konkursy z nagrodami. Serdecznie zapraszamy!
Kampania „Mamo, Tato wybieram EKOtransport” realizowana jest przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jako element cross financingu projektu „Rozwój proekologicznego transportu
publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
24 WRZEŚNIA - SOBOTA
W dniu 24 września SKM w Trójmieście organizuje Foto-Day od godz. 10.10 do 11.30 i od godz. 12.10 do 13.30. W celu dowozu uczestników Foto-Day do Elektrowozowni SKM uruchomi
dwa dodatkowe pociągi specjalne odjeżdżające ze stacji Gdynia Chylonia do Elektrowozowni Gdynia Cisowa o godz. 10.00 i 12.00. Przejazd na tym odcinku jest bezpłatny.

W MIEŚCIE BEZ SAMOCHODU
16-22 WRZEŚNIA - EUROPEJSKI
TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO
TRANSPORTU

GAZETA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ

Przystanek

Nr 4

czerwiec 2012
nakład: 30 tys. egz.

ISSN 2083-6597

egzemplarz bezpłatny

mzkzg.org

metropolitalny

podczas EURO
-

-

EURO 2012
Redakcja: Panie Prezydencie
zacznijmy od przypomnienia ile
meczów zostanie rozegranych na
Wiceprezydent Andrzej Bojanowski: Cztery: 10 czerwca, godz. 18.00,
-

-

-

AR

s. 2
-

-

-

-

-

-

nów poszczególnych reprezentacji
-

2

HK

s. 5

-

oszacowania w jakich proporcjach

s. 2
-

mzkzg.org

-

tramwaje wodne ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni

-

-

przewozowej.
KB

s. 6

do zobaczenia na pokładzie!

więcej o tramwajach wodnych piszemy na s. 5 i 8

2

Gazeta Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Przystanek metropolitalny Nr 4 www.mzkzg.org

czerwiec 2012

Gazeta Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Przystanek metropolitalny Nr 4 www.mzkzg.org

Rozmowa
z Andrzejem

-

Jak w dniach meczów

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

na nim wymienionym.

Rys. 1
s. 1

-

-

Gdańsk

-

Wprowadzimy stosowne zmiany,

Stadion
Euro 2012

GDAŃSK STADION
EXPO

GDAŃSK
POLITECHNIKA

stadion.

-

P1

GDAŃSK
GŁÓWNY

-

2012

-

-

PBUS

Zaspa

-

-

-

-

T. Kościuszki

-

-

-

-

2012.
Korzystajmy przede wszystkim

-

tami. Z tego powodu postanowiono o
-

min.

-

GDAŃSK STADION
EXPO

Nowe Szkoty

-

al.

-

-

-

Gru

nw

ald

zka

. Hallera

-

-

-

-

GDAŃSK
POLITECHNIKA

M. R

eja

PBUS
j

kie

ols

P
rki

a

ryn

Ma

J
al. gen.

-

-

-

GDAŃSK STADION
EXPO

ów
ion

-

Leg

-

al.

-

Stadion
Euro 2012

a

-

-

sk
iow

-

dzie przejezdna.

zn

-

-

-

Letnica

Uc

-

-

al. gen. J. Hallera

-

-

go

-

kie

-

Rys. 2

ADAM RASZPUNDA

ws

-

ano

-

P2

J. K
och

wej utworzonej przy stadionie.

3

-

+48 58 52 44 522

-

czerwiec 2012

4

Gazeta Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Przystanek metropolitalny Nr 4 www.mzkzg.org

czerwiec 2012

Gazeta Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Przystanek metropolitalny Nr 4 www.mzkzg.org

czerwiec 2012

5

-

-

niem arytmetycznym. Na rys. przed-

-

-

Zaczynamy

dwa przejazdy dziennie na podstawie
-

HUBERT KOŁODZIEJSKI

miejskiej

-

-

-

KRZYSZTOF GRZELEC

-

-

-

czy na meczu, siedzi w domu przed

-

-

-

-

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

50

Zacznijmy od kierowcy

-

250

100

-

-

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Przystanek metropolitalny

liczba dni

Gazeta Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
ISSN 2083-6597

mzkzg.org

Kolej Tram BUS Trol

Wydawca:
Metropolitalny Związek Komunikacyjny
Zatoki Gdańskiej
Adres redakcji:
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
Tel. 58 342 25 00 Fax 58 342 24 99
e-mail: przystanek@mzkzg.org
Internet: www.mzkzg.org

Tramwaje wodne
-

Zespół redakcyjny:
Krzysztof Grzelec – red. naczelny,
Kamil Bujak, Hubert Kołodziejski
Współpraca:
Olgierd Wyszomirski

-

Projekt graficzny i skład:
MZKZG

organizatorzy transportu zmuszeni
-

Rysunki:
Szczepan Sadurski
Opublikowane teksty są dostępne na stronie
internetowej www.mzkzg.org. Artykułów
niezamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru
materiałów do publikacji i dokonywania skrótów
nadesłanych materiałów. Za treść i formę
ogłoszeń oraz reklam redakcja nie odpowiada

pierwszego rejsu przewidziano na 1

-

-

-

KG

6

77
120
5
179
124
804

10%
15%
1%
22%
15%
100%

Gazeta Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Przystanek metropolitalny Nr 4 www.mzkzg.org

czerwiec 2012

Gazeta Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Przystanek metropolitalny Nr 4 www.mzkzg.org

czerwiec 2012

44%
39%

24%

19%
5%

18%
13%

11%

9% 10%
2%

1% 1%

5%

56%

35%
28%

32%
17%

3,52).

12%

11%
3%

1%

5%

4.05
3.99
3.96

-

KAMIL BUJAK
-

-

-

-

-

3.88

3.93

3.86

3.78 3.77
3.69

MZKZG

-

19%
3.66
9%

4%
44%

39%

42%

33%

9%

Tram

Okresowe

PKS/Bus
prywatny

Autobus miejski
13%

SKM

100%

Przewozy23%
Regionalne
100%

Tramwaj

-

-

Gdynia Pogórze Górne - Gdańsk Oliwa ZOO

-

Kolej

33%

-

PKS, Bus i inny
44%
MZKZG
4%

Z

BUS

ZKM Gdynia
dodatkowa oferta (30.06 - 02.09)

309

500

BUS

-

Gdynia Dw. Gł. PKP - Orłowo Molo

Linia specjalna. Gdyński Autobus Turystyczny. Funkcjonuje w niedziele i święta

050

ZKM Gdynia
30.06 - 02.09

Linia bezpłatna. Funkcjonuje codziennie

ZKM Gdynia
30.06 - 02.09

BUS

365

ZKM Gdynia
30.06 - 02.09

Gdynia: Obłuże Centrum - Rewa

Linia zwykła. Funkcjonuje codziennie wyłącznie w „dni plażowe”

-

BUS

Gdynia Dw. Gł. PKP - Przystań Tramwaju Wodnego

Gdynia: Obłuże Leśne - Babie Doły

miasto Pruszcz

M

ZKM Gdynia
(30.06 - 02.09)

Linia pospieszna. Funkcjonuje codziennie wyłącznie w „dni plażowe”

Linia pospieszna. W okresie letnich wakacji wybrane kursy przedłużone do Borkowa

lub/i ZKM w Gdyni

39%

19%

BUS

BUS

Rumia Dworzec PKP - Rewa

Gdynia Dw. Gł. PKP - Żukowo (Borkowo)

42%

9%

-

ZKM Gdynia
(01.05 - 31.10)

Linia pospieszna. Funkcjonuje w niedziele i święta

-

-

G

BUS

326

ZKM Gdynia
(01.07 - 31.10)

Linia zwykła obsługiwana zabytkowymi trolejbusami. Funkcjonuje w niedziele i święta.

Linia zwykła. W okresie letnich wakacji* - funkcjonuje w soboty, niedziele i święta

-

Trol

Gdynia: Grabówek SKM - Orłowo SKM „Klif”

Gdańsk: Łostowice Świętokrzyska - Stogi Plaża

9%

-

68

ZTM Gdańsk
dodatkowa oferta (30.06 - 31.08)

Linia zwykła. Funkcjonuje codziennie wyłącznie w „dni plażowe”

ZKM Gdynia
30.06 - 02.09

BUS

606

Gdańsk: Dworzec Gł. - Westerplatte
Linia zwykła. Funkcjonuje codziennie

ZTM Gdańsk
30.06 - 31.08

7
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tramwaje wodne ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni

F1

ZTM w Gdańsku

24

450
50

12

110min

zł
normalny
zł
ulgowy

5zł

rower

ZTM w Gdańsku

22

140
10

11

90 min

zł
ulgowy

5

zł
rower

F4

14
7

zł
ulgowy

5

zł
rower

Hel
10.50
15.30
20.10

10.20
15.00
19.40

Gdańsk
12.40
17.20
22.00

Sopot
11.00
15.00
19.00

Hel
9.00
13.00
17.00

Hel
12.30
16.30
20.30

Sopot
10.30
14.30
18.30

Rozkład rejsów linii F2 obowiązuje:
28 kwietnia - 6 maja, 12-13 maja, 19-20 maja, 26-27 maja,
codziennie od 1 czerwca do 2 września 2012 r.

ZTM w Gdańsku
zł
normalny

8.30
13.10
17.50

Hel

Rozkład rejsów linii F1 obowiązuje:
28 kwietnia - 6 maja, 12-13 maja, 19-20 maja, 26-27 maja,
codziennie od 1 czerwca do 2 września 2012 r.

F2

zł
normalny

Gdańsk

140
10

65 min

Gdańsk
9.30
12.30
17.00

Sobieszewo
11.00
14.00
18.30

Sobieszewo
10.35
13.35
18.05

Gdańsk
12.05
15.05
19.35

Rozkład rejsów linii F4 obowiązuje:
codziennie od 1 czerwca do 2 września 2012 r.

520
ZKM w Gdyni

20

450
50

10

60 min

zł
normalny
zł
ulgowy

Gdynia
9.30
12.30
16.00
19.00

Hel
11.00
14.30
17.30
20.30

5zł

rower

Hel
10.30
13.30
17.00
20.00

Gdynia
12.00
15.30
18.30
21.30

Rozkład rejsów linii 520 obowiązuje:
codziennie od 23 czerwca do 2 września 2012 r.

530
ZKM w Gdyni

14

zł
normalny

7

zł
ulgowy

450
50

75 min

3

zł
rower

ZKM w Gdyni

14
7

zł
ulgowy

3

zł
rower

9.30
13.00
17.00

Jastarnia
11.15
15.15
18.45

Jastarnia
10.45
14.15
18.15

Gdynia
12.30
16.30
20.00

Rozkład rejsów linii 530 obowiązuje:
1 - 6 maja, 12-13 maja, 19-20 maja, 26-27 maja,
codziennie od 1 do 22 czerwca 2012 r.

530
zł
normalny

Gdynia

450
50

75 min

Gdynia
8.00
11.30
17.00

Jastarnia
9.45
15.15
18.45

Jastarnia
9.15
12.45
18.15

Gdynia
11.00
16.30
20.00

Rozkład rejsów linii 530 obowiązuje:
codziennie od 23 czerwca do 2 września 2012 r.
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Po bilet nie tylko
do kiosku

EZ

s. 6

Trolejbusowy
po raz trzeci
w Gdyni
s. 2

2012
MW

s. 7

komunikacji!

–
–
HK

s. 7
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Kolej Tram BUS Trol

SKM

s. 1

Redakcja: Panie Dyrektorze, 20
tekst nie tylko na podsumowanie,
-

Tram BUS Trol

w swoim artykule zamieszczonym

BUS

priorytetu dla transportu publicznego?
Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski:
Co przez minione 20 lat sprawiaTrol

A elektronika, informatyzacja?

OLGIERD WYSZOMIRSKI
w ostatnich latach.

plakat s. 4 i 5

F

Mercedes Benz O530 G

Mercedes Benz O530 Citaro

MAN Lion’s City G CNG

MAN NL 223

Volvo 7700A

Volvo 7000A

Solaris Urbino 12

Solaris Urbino 15

K4016 TD

Jelcz 120MT

Otoyol - Iveco M50T

Volkswagen Transporter T4

Jelcz-Berliet PR110 UE

Ikarus 260

ZIU 9

S

91
kg

16 490

1975-1998

S

100
kg

16 000

1983-2003

SS

110
kg

17 000

1987-2010

-

6

M

30

3 500

1994-2004

kg

8 500

1997-2005

Producent: Volkswagen Nutzfarzeuge

kg

SS

110
kg

17 500

1988-

SN

104

kg

18 000

1999-

WN

167

kg

25 000

2000-

SN

104

kg

18 000

2001-

PN

175

kg

28 000

2001-

PN

175

kg

28 000

2004-

SN

107

kg

16 000

2004-

PN

161

kg

28 000

2007-

SN

106

kg

19 000

2009-

PN

171

kg

28 000

2009D x S x W: 17 940 x 2 550 x 2 869 mm Producent: Mercedes-Benz/EvoBus

BUS

D x S x W: 11 950 x 2 550 x 2 869 mm Producent: Mercedes-Benz/EvoBus

BUS

D x S x W: 17 980 x 2 500 x 3 370 mm Producent: MAN - Star Trucks & Buses

BUS

D x S x W: 11 950 x 2 500 x 2 758 mm Producent: MAN Pojazdy Użytkowe Polska

BUS

D x S x W: 17 944 x 2 500 x 2 962 mm Producent: Volvo Bus Poland

BUS

D x S x W: 17 944 x 2 500 x 3 050 mm Producent: Volvo Bus Poland

BUS

D x S x W: 12 000 x 2 550 x 2 850 mm Producent: Solaris Bus & Coach

BUS

D x S x W: 14 590 x 2 550 x 2 850 mm Producent: Neoplan Polska

BUS

D x S x W: 12 000 x 2 500 x 2 950 mm Producent: Neoplan Polska

BUS

D x S x W: 11 920 x 2 500 x 3 480 mm Producent: ZS Jelcz, PNTKM Gdynia

Trol

D x S x W: 6 930 x 2 220 x 3 000 mm Producent: Otoyol Sanai

BUS

D x S x W: 4 707 x 1 840 x 1 940 mm

BUS

D x S x W: 12 000 x 2 500 x 3 480 mm Producent: JZS Jelcz, KPNA Kapena Słupsk

Trol

D x S x W: 11 00 x 2 500 x 3 040 mm Producent: Ikarus Karosszeria-es Jarmugyar

BUS

D x S x W: 11 888 x 2 500 x 3 347 mm Producent: Zawod Imieni Uritskogo Engels

Trol
kg

22 500

145 P
BUS

16 000

100 S
BUS

kg

22 500

145 P

Trol

Producent: JZS Jelcz D x S x W: 11 888 x 2 500 x 3 347 mm

kg

kg

16 000

102 SN

BUS

28 000

173 PN

BUS

kg

17 500

109 SN

Trol

Producent: Neoplan Polska D x S x W: 17 965 x 2 500 x 2 827 mm

kg

28 000

175 PN

BUS

kg

19 000

104 SN

Trol

Producent: Neoplan Polska D x S x W: 17 900 x 2 550 x 2 850 mm

kg

18 000

105 SN

BUS

3 500

4-8 -

BUS

kg

17 200

102 SN

Trol

Producent: Ford Motor Company D x S x W: 4 863 x 1 974 x 2 385 mm

kg

Producent: Volvo Bus Poland D x S x W: 11 944 x 2 500 x 3 050 mm

kg

kg

18 000

97

SN

Trol

kg

17 200

102 SN

Trol

kg

18 000

81

SN

Trol

kg

18 000

79

SN

Trol
Producent: Mercedes-Benz/PKT Gdynia D x S x W: 11 950 x 2 550 x 3 300 mm

2012-

Producent: Solaris Bus & Coach, Medcom D x S x W: 12 000 x 2 550 x 3 410 mm

2009-

Producent: Mercedes-Benz/PKT Gdynia D x S x W: 11 795 x 2 500 x 2 933 mm

2007-

Producent: Solaris Bus & Coach, Cegelec D x S x W: 12 000 x 2 550 x 3 410 mm

2004-

Producent: Mercedes-Benz/PKT Gdynia D x S x W: 11 795 x 2 500 x 2 933 mm

2004-

2002-

2001-

Producent: Solaris Bus & Coach, Trobus PNTKM D x S x W: 12 000 x 2 550 x 3 220 mm

2001-

1999-

Producent: ZS Jelcz, PNTKM Gdynia D x S x W: 11 920 x 2 500 x 3 300 mm

1999-

1998-

Producent: ZS Jelcz, Zasada Group D x S x W: 11 795 x 2 500 x 2 933 mm

1995-

Producent: Ikarus Karosszeria-es Jarmugyar D x S x W: 16 500 x 2 500 x 3 160 mm

1990-2000

1986-2004

Producent: Ikarus Karosszeria-es Jarmugyar D x S x W: 16 500 x 2 500 x 3 160 mm

1981-2007

Mercedes Benz O530 AC Citaro

Solaris Trollino 12M

Mercedes Benz O405N2E

Solaris Trollino 12AC

Mercedes-Benz O405 NE

Ford Transit 280M

Volvo 7000

Solaris Trollino 12T

Solaris Urbino 18

Jelcz 121E

Neoplan N 4021 TD

Jelcz-Mercedes O405 N2/M122

Ikarus 280E

Jelcz M11

Ikarus 280

Pojazdy w sieci komunikacyjnej Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w latach 1992-2012
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MARCIN WOŁEK

222

200

ELŻBIETA ZWARDOŃ

Trolejbus
przegubowy Van
Hool stylizowany
na nowoczesny
tramwaj
wprowadzony
do eksploatacji
w maju 2012 r.

0

Telefon

Rys. 2.

.

do lipca 2012 r.

Internet.

Trolejbus
przegubowy
Solaris Trollino
18 w Salzburgu

KAMIL BUJAK
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Krzyżówka z nagrodami
Pionowo:

Poziomo:

1. Zakłady naprawcze taboru kolejowego w Nowym
Sączu
2. Inaczej kontroler
3. Tramwajowa sypialnia
4. Zabytkowy trolejbus obsługujący linię 326 w Gdyni
5. Gaz zasilający autobusy MAN jeżdżące w sieci ZKM
w Gdyni
7. Ochrona pociągów SKM w Trójmieście
9. Popularny autobus produkowany na Węgrzech
11. Potoczna nazwa używanych w Gdańsku
niemieckich tramwajów N8C
13. Na szynach
14. Polski autobus z Sanoka
15. Środek transportu na dwóch kołach
17. Autobusowa na przystanku
19. Znajduje połączenia
20. Np. integracyjny
21. Duszące spaliny nad miastem
22. Przebieg linii komunikacyjnej
23. Część jezdni dla pasażerów oczekujących
na tramwaj
28. Inaczej schemat
29. Np. 9 lub 326
30. Pas ruchu przeznaczony wyłącznie dla autobusów

4.
6.
8.
10.
12.
13.
15.
16.
18.
20.
24.
25.
26.
27.
31.
32.

Zatrzymuje się na niej pociąg
Nadaje ważność biletom jednorazowym
Należy go „odbić”
Spis godzin odjazdów autobusów
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Inaczej elektryczna sieć tramwajowa
lub trolejbusowa
Uliczny
Kupisz w nim bilet
W pociągu lub tramwaju
Trzeba go złożyć, aby wyrobić Kartę Miejską
(eBilet)
Zator na ulicy
Zestawienie cen biletów
Rowerowy lub awaryjny
Zapasowe autobusy lub żołnierze po służbie
zasadniczej
Wystawiany przez kontrolera
Oczekuje na nim pasażer

REGULAMIN
Pierwsze 30 osób, które w dniu 23 września 2012 r. od godz. 00.01 do godz. 23.59 wyślą na adres:
konkurs@mzkzg.org poprawne hasło otrzyma przygotowane przez MZKZG upominki. Dodatkowo, pierwsze
10 osób otrzyma upominki przygotowane przez City-Nav Sp. z o.o. (twórca wyszukiwarki jakdojade.pl).
E-mail poza poprawnym hasłem musi zawierać także imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto).
Brak którejkolwiek z tych informacji skutkuje nieważnością zgłoszenia. Osoby, które otrzymają upominki
zostaną o tym powiadomione za pomocą poczty elektronicznej.
Upominki można będzie odbierać od 25 września 2012 r. w siedzibie MZKZG w Gdańsku przy ul. Sobótki 9.
Dane osobowe zostaną wykorzystane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
wyłącznie w celu weryfikacji osób nagrodzonych.
Jedna osoba może otrzymać wyłącznie jeden zestaw upominków.

CallPay – nowy sposób kasowania biletów
CALLPAY

Wpisuję numer telefonu, dzwonię i mam już skasowany bilet. Tak wygląda krótki opis kasowania biletu za pomocą systemu CallPay, który jest drugim po moBilecie
rozwiązaniem wprowadzonym przez MZKZG umożliwiającym kasowanie jednoprzejazdowych biletów metropolitalnych za pomocą telefonu komórkowego.

REJESTRACJA

Aby móc korzystać z zakupu biletów metropolitalnych przez telefon komórkowy, należy zarejestrować się w systemie CallPay. Można to zrobić za pomocą jednego
z poniższych sposobów:
pierwszy sposób to rejestracja telefoniczna, pod numerem +22 100 1 600. Podczas połączenia zostanie zdefiniowany kod PIN, którym będzie można
potwierdzać transakcje. Czas rejestracji trwa ok 30 sekund. Ustalonym kodem PIN można potwierdzać wszystkie transakcje lub tylko te powyżej 50 zł
drugi sposób rejestracji, to rejestracja przez Internet na stronie www.callpay.pl

PROMOCJA CALLPAY!
Dzięki Callpay zamiast
2,80 zł zapłacisz 1,96 zł
szczegóły na callpay.pl

ZASILENIE KONTA

Po dokonaniu rejestracji należy doładować darmowe konto w systemie CallPay lub wskazać rachunek bankowy, z którego będą rozliczane transakcje.
Doładowanie konta odbywa się poprzez „Panel zarządzania” na stronie www.callpay.pl. Możliwe jest również zasilenie konta w standardowy sposób poprzez przelew
z rachunku bankowego dokonując przedpłaty na rachunek CallPay.
System CallPay umożliwia realizację płatności za pojedynczy bilet bezpośrednio z rachunku dowolnego banku, do którego wydana jest karta płatnicza MasterCard,
Maestro lub Visa. Rozwiązanie to nie wymaga dokonywania wcześniejszej przedpłaty środków na konto w systemie CallPay. Aby uruchomić tego typu płatności należy
dokonać aktywacji swojej karty poprzez „Panel zarządzania” na stronie www.callpay.pl
CallPay pozwala także na przypisanie innych numerów telefonów, do jednego konta.

ZAKUP BILETU

Zakup biletu musi się odbyć natychmiast po wejściu do pojazdu. Aby zakupić bilet należy nawiązać krótkie połączenie telefoniczne, z jednym z numerów dostępnych
w serwisie mzkzg.org. Numery oznaczają rodzaje środków transportu – autobus, tramwaj i trolejbus – oraz rodzaj biletu – normalny lub ulgowy.
Po nawiązaniu połączenia pasażer zostanie poproszony o tonowe wpisanie nr linii, którą odbywa przejazd.
Za pomocą systemu CallPay możliwe jest zakupienie kilku biletów jednorazowych dla innych osób poprzez wykonanie kolejnych połączeń.
System CallPay nie wymaga od pasażera instalowania żadnych aplikacji w telefonie komórkowym czy pisania SMS-ów aby skasować bilet.

KONTROLA BILETÓW

Podczas kontroli pasażer zostanie poproszony o nawiązanie połączenia z numerem podanym przez kontrolera. System CallPay na próbę nawiązania połączenia może
zareagować następująco:
w przypadku pasażera, który ma zakupiony bilet, połączenie jest bezpłatne i system Callpay dokona automatycznego „rozłączenia połączenia” w taki sposób
aby nie doszło do jego nawiązania. Po ok. 3 sekundach na telefon pasażera przychodzi SMS potwierdzający zakup biletu zawierający wszystkie niezbędne dane
takie jak rodzaj biletu, czas zakupu, ulga
w przypadku gdy pasażer nie ma wykupionego biletu, połączenie jest płatne dla pasażera i system CallPay odbierze połączenie i poinformuje pasażera, że nie
dokonano zakupu usługi
W przypadku gdy pasażer zakupił więcej niż jeden bilet, zobowiązany jest wykonać kolejne połączenia dla których przyjdą kolejne potwierdzenia SMS
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Pomorska Kolej Metropolitalna
POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.

– Pomorska Kolej Metropolitalna to epokowa inwestycja naszego
PKM zrewolucjonizuje transport
-

nie go na parkingu i pokonanie dal-

-

TOMASZ KONOPACKI
-

-

-

-

Równolegle prowadzony jest przetarg

8

4
4

-

-

-

i lokalizacja przystanków na odcinku
-

-

-

-

-

-

perony, zamontowane nowoczesne

-

-

alizowanymi równolegle projektami
portu kolejowego w regionie, w tym

Kolej Tram BUS Trol

bilet metropolitalny - jeden bilet na wszystko

2
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Gdańsk Wrzeszcz

Wizualizacje przystanków

Jak w Europie
zachodniej

STRZYŻA

Krzysztof Rudziński,
prezes PKM

NIEDŹWIEDNIK

BRĘTOWO

JASIEŃ

KIEŁPINEK

– Uruchomienie linii PKM znacząco
skróci i ułatwi dojazd do centrum
Gdańska. Obecnie jadąc w godzinach
szczytu ul. Kartuską lub ul. Słowackiego w Gdańsku, nieraz blisko godzinę
zajmuje kierowcom dotarcie autem
z przedmieść do miasta, nie mówiąc
już o dużych problemach ze znalezieniem tam wolnego miejsca parkingowego. Jeżeli zamiast godziny spędzonej w korku i kolejnymi straconymi
minutami na poszukiwanie miejsca
do zaparkowania, mieszkańcy będą
mieli możliwość pozostawienia auta
na monitorowanym parkingu i dojazdu w niecałe pół godziny do Gdańska
Głównego lub Gdyni Głównej, to
jestem przekonany, że spora część
kierowców skorzysta z naszej oferty.
W Europie Zachodniej system „Park&Ride” jest dziś standardem obowiązującym w większości dużych
metropolii. Chcemy, aby za kilka lat
było tak również na Pomorzu.

Projekt PKM

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.

MATARNIA

PORT LOTNICZY

Zakres inwestycji:
Budowa 20-kilometrowego
odcinka nowej linii kolejowej
od stacji Gdańsk-Wrzeszcz
do włączenia z linią
kolejową nr 201
(Gdynia - Kościerzyna)
Inwestor:
Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.
(spółka ze 100% udziałem
Samorządu Województwa
Pomorskiego)

BANINO

włączenie PKM w tor
GDYNIA - KOŚCIERZYNA

Koszt:
760 mln zł (netto)
Dofinansowanie UE:
500 mln zł (70%)
Czas realizacji:
2012-2015
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-

ALICJA KRASKA
-

sku”, realizowanego przez Miasto
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nizatorem przewozów tramwajami
-

z przystan-

-

-

-

-

-

-

wa toaleta z miejscem do przewijania
-

-

-

nowe, wysokie ergonomiczne sie-

-

-

-

-

-

czenia w organizowaniu przewozów
-

-

Przede wszystkim zlikwidowane zo-

-

-

od 30 czerwca wprowadzono pierw-

-

montowane jednostki, nowe pojaz-

-

-

-

KAMIL BUJAK

7

-

-

z przystankami

styczeń 2013

-

czas realizacji rejsów, czas kursów
kami, czas cumowania na przystan-

8
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Rozwiązanie wykreślanki polega na odnalezieniu w diagramie wszystkich 15 wyrazów
tematycznie związanych z transportem zbiorowym. Wyrazy mogą być umieszczone
w diagramie poziomo, pionowo, na przekątnych, wprost lub wspak. Dana litera
może wchodzić w skład kilku słów. Pierwsze 30 osób, które w dniu 9 stycznia 2013 r.
od godz. 20.00 wyślą na adres: konkurs@mzkzg.org poprawną listę 15 wyrazów
otrzyma przygotowane przez MZKZG upominki.
E-mail poza poprawną listą 15 wyrazów musi zawierać także imię, nazwisko oraz
miejsce zamieszkania (miasto). Brak którejkolwiek z tych informacji skutkuje
nieważnością zgłoszenia.
W przypadku otrzymania maili wysłanych o tym samym czasie, o ich kolejności
decydować będzie kolejność ich zapisu przez program poczty elektronicznej MZKZG.
Przesłanie maila jest równoznaczne z wzięciem udziału w konkursie i akceptacją
jego regulaminu. Osoby, które otrzymają upominki zostaną o tym powiadomione
za pomocą poczty elektronicznej.
Upominki można będzie odbierać od 14 stycznia 2013 r. w siedzibie MZKZG w Gdańsku
przy ul. Sobótki 9.
Dane osobowe zostaną wykorzystane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny
Zatoki Gdańskiej wyłącznie w celu weryfikacji osób nagrodzonych.
Jedna osoba może otrzymać wyłącznie jeden zestaw upominków.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

komunikacji miejskiej organizowanej przez
miejsca i godzin przyjmowania interesantów

-

-

-

-

-

-
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Tramwaj Bergmann z 1927 r.
Zajezdnia tramwajowa Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., 80-547 Gdańsk Nowy Port, ul. Władysława IV 12
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luty

Tramwaje (od lewej): Konstal 105N z 1984 r. oraz 2 tramwaje Düwag N8CNF z 1978 r.
Zajezdnia tramwajowa Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., 80-547 Gdańsk Nowy Port, ul. Władysława IV 12
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Zabytkowy tramwaj Konstal N z 1952 r.
Zajezdnia tramwajowa Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.,
80-306 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 112

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

maj
poniedziałek

29
6
13
20
27

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

30 1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30 31 1 2

czerwiec

METROPOLITALNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY ZATOKI GDAŃSKIEJ 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9. Tel. +48 58 342 25 00 Fax +48 58 342 24 99

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

27
3
10
17
24

28
4
11
18
25

29
5
12
19
26

30
6
13
20
27

piątek

sobota

niedziela

31 1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

mzkzg.org

integrujemy komunikację miejską

2013

Autobus Mercedes-Benz O530G Citaro z 2009 r.
Baza Pomorskiej Komunikacji Samochodowej Wejherowo Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1
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sierpień

Autobus Mercedes-Benz O305 z 1974 r. Po lewej: odrestaurowany pojazd zabytkowy Mercedes-Benz A 1500L z 1942 r.
Baza firmy Przewozy Autobusowe „Gryf” - Marian Kotecki, 83-330 Żukowo, ul. Armii Krajowej 1D
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Autobus MAN Lion’s City G CNG z 2010.
Zajezdnia autobusowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni Sp. z o.o., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 169

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

listopad
poniedziałek

wtorek

środa

28
4
11
18
25

29
5
12
19
26

30
6
13
20
27

czwartek

piątek

sobota

niedziela

31 1 2 3
7 8 9 10
14 15 16 17
21 22 23 24
28 29 30 1

grudzień
poniedziałek

METROPOLITALNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY ZATOKI GDAŃSKIEJ 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9. Tel. +48 58 342 25 00 Fax +48 58 342 24 99

wtorek

środa

czwartek

piątek

25 26 27 28
2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23
24
30
31 25 26

29
6
13
20
27

sobota

niedziela

30 1
7 8
14 15
21 22
28 29

GAZETA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ

Przystanek

Nr 7

czerwiec 2013
nakład: 30 tys. egz.

ISSN 2083-6597

egzemplarz bezpłatny

mzkzg.org

metropolitalny

Pomorska Kolej
Metropolitalna
w Gdyni
POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.

Miasto Gdynia i Pomorska Kolej

-

5 lat z biletem
metropolitalnym
METROPOL

K I
Z A T O

MUNIKAC

YJNY

IĄZEK KO
J
S K I E
G D A Ń

ITALNY ZW

850

-

850

ulgowy24h

KG

s. 2

850

ulgowy24h

ulgowy24h

140 lat tramwajów
HUBERT KOŁODZIEJSKI

-

-

-

-

-

-

sprzedano 1 317 753 bilety
metropolitalne,
653 851
539 752

-

-

-

-

-

-

-

JD AK SZ

s. 6 i 7

-

-

-

-

-

-

do MZKZG
-

gm. Kosakowo

Rumia
gm. Luzino

Gdynia

gm. Szemud
Sopot

gm.
Żukowo

gm. Kolbudy

16 533

166 135

297 653

55 424

gm.
Wejherowo
Reda

124 150

-

Gmina Szemud

Wejherowo

-

-

Zatoka
Gdańska

Istotnym elementem jest prosta
-

118 419

-

s. 3

Gdańsk
gm. Pruszcz
Gdański
Pruszcz
Gdański

-

Gdynia Zwycięska!
Nagroda Międzynarodowej Unii Transportu
Publicznego dla Zarządu Komunikacji Miejskiej
w Gdyni w kategorii „Customer Service”
Central and East European Countries.
Gratulujemy!

PM

s. 8

s. 8

2
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gm. Luzino

-

-

e-mail: sekretariat@mzkzg.org

Rumia

gm. Szemud
Sopot

TARYFA
Zatoka
Gdańska

-

normalny

ulgowy

14 zł

7 zł

gm. Pruszcz
KOLEJOWO-KOMUNALNY DWÓCH ORGANIZATORÓW - obowiązuje w pociągach Przewoźników
Gdański
Kolejowych (SKM, PR) oraz w pojazdach: ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo

17 zł

8,5 zł

-godzinny KOLEJOWO-KOMUNALNY WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW - obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych (SKM, PR) oraz w pojazdach: ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

20 zł

10 zł

28 zł

14 zł

24

Gdańsk

gm. Kolbudy

72

KOMUNALNY - obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

30

KOMUNALNY - obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

-godzinny

Pruszcz
Gdański

KOLEJOWO-KOMUNALNY WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW - obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych (SKM, PR) oraz w pojazdach: ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

40 zł

20 zł

130 zł

65 zł

186 zł

93 zł

220 zł

110 zł

N

bilety jednoprzejazdowe

-

OPŁAT
N
U

KOMUNALNY - obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i gm.
MZK Wejherowo

KOLEJOWO-KOMUNALNY DWÓCH ORGANIZATORÓW - obowiązuje w pociągach Przewoźników
Kolejowych (SKM, PR) oraz w pojazdach: ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo
-dniowy
albo
KOLEJOWO-KOMUNALNY WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW - obowiązuje w pociągach Przewoźnimiesięczny
ków Kolejowych (SKM, PR) oraz w pojazdach: ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

-

352 561

obowiązuje od 1 czerwca 2012

Gdynia

Żukowo

Miasto Gdynia i Pomorska Ko-

400 000

gm. Kosakowo

Internet: www.mzkzg.org

bilety czasowe

KRZYSZTOF GRZELEC

408 931

Kolej Tram BUS Trol

gm.
Wejherowo

Reda
METROPOLITALNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY ZATOKI
WejherowoGDAŃSKIEJ

BILETY METROPOLITALNE

3

czerwiec 2013

normalny

350 000
300 000

telefoniczny

NA LINIE NOCNE, POSPIESZNE, SPECJALNE I ZWYKŁE - obowiązuje w ZTM w Gdańsku
i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

3,80 zł 1,90 zł

papierowy

NA LINIE ZWYKŁE - obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

3,20 zł 1,60 zł

NA LINIE NOCNE, POSPIESZNE, SPECJALNE I ZWYKŁE - obowiązuje w ZTM w Gdańsku
i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

4,20 zł 2,10 zł

29%
186 065

200 000

47%
150 000
100 000

96 555

93%

50 000

U

2,80 zł 1,40 zł

273 641

250 000

0

ulgowy

NA LINIE ZWYKŁE - obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

16%

2008 R.

2009 R.

2010 R.

2011 R.

2012 R.

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH
1
2

-

3

-

-

4
5
6
7
8
9

-

-

-

-

Rys. 1. Przebieg trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze Gdyni
-

-

Inwalidzi słuchu (głuchoniemi) – na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych
Emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym
współmałżonku – na podst. legit. emeryta lub rencisty (legit. ZUS lub innego zakładu ubezpieczeń społecznych) wraz z dok. tożsamości
Dzieci w wieku 4 do 7 lat
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych do dnia 31 grudnia ukończenia 24 roku życia - na podstawie legitymacji szkolnej
Studenci szkół wyższych – na podstawie legitymacji studenckiej
Studenci zagranicznych wyższych uczelni do ukończenia 26 roku życia – na podstawie wydanej poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26 „Student” lub karty ISIC

90 000
81 392

82 017

80 000
69 958

70 000

Doktoranci – na podstawie legitymacji doktoranckiej lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich
Słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów nauczycielskich języków obcych i kolegiów pracowników służb społ. – na podst. legit. słuchacza kolegium

Pasażer korzystający z przejazdu na podstawie biletu metropolitalnego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących u danego
Organizatora oraz do poddania się kontroli posiadania biletu metropolitalnego, na podstawie którego realizowany jest przejazd.
Kolejowo-komunalny bilet metropolitalny uprawnia do przejazdu pociągami Przewoźników Kolejowych - Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) i Przewozów Regionalnych
(PR) - na obszarze miast i gmin członków MZKZG - na odcinkach, których krańce wyznaczają stacje Babi Dół, Cieplewo, Luzino oraz Reda Rekowo.
Podstawę do przejazdów bezpłatnych i ulgowych stanowią dokumenty określone przepisami szczegółowymi i wydane przez polskie władze państwowe,
samorządowe oraz organizacje i instytucje działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem karty EURO<26 Student i karty ISIC.

WYCIĄG Z UCHWAŁY NR 20/2007 ZGROMADZENIA MZKZG Z DNIA 7 LISTOPADA 2007 R. Z PÓŹN. ZM.
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Twoja mapa MZKZG!

Bezpłatne mapy sieci komunikacyjnej MZKZG (edycja 2013)
otrzymasz w Punktach Obsługi Klienta ZTM w Gdańsku, Biurach
Obsługi Klienta ZKM w Gdyni oraz Punktach Informacji Turystycznej
na obszarze Trójmiasta.
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komunikacji miejskiej :
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sezon

2013

Tramwaje wodne
ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni

Rozkład rejsów 2013

F5

Żabi Kruk

Zielony Most

Targ Rybny

Wiosny Ludów

9.30
12.35
16.05
19.10*

9.42
12.47
16.17
19.22*

9.53
12.58
16.28
19.33*

10.04
13.09
16.39
---

Latarnia Morska

Westerplatte

11.02

11.15
14.47
17.50
20.15*

ZTM w Gdańsku
40
5

90 min

ok.

14.07
17.37
---

Nabrzeże Zbożowe Twierdza Wisłoujście

Twierdza Wisłoujście Nabrzeże Zbożowe
11.27
14.59
18.02
---

Westerplatte

Latarnia Morska

10.29
13.34
17.04
20.01*

10.36
13.41
17.11
---

10.49
13.54
17.24
20.11*

10.59
14.04
17.34
---

Wiosny Ludów

Targ Rybny

Zielony Most

Żabi Kruk

11.59
15.31
18.34
---

12.10
15.42
18.45
20.53*

12.21
15.53
18.56
---

12.30
16.02
19.05
---

11.34
15.06
18.09
20.28*

Rozkład linii F5 obowiązuje codziennie od 1 lipca do 1 września 2013 r. z wyjątkiem kursów oznaczonych *, które obowiązują: 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 , 30-31
lipca oraz 3-4, 10-11 sierpnia 2013 r.

F6

ZTM w Gdańsku
40
5

60 min
-

-

JERZY DOBACZEWSKI
ALICJA KRASKA
SEBASTIAN ZOMKOWSKI

Targ Rybny

Sienna Grobla

Wiosny Ludów

Tamka

10.00
13.10
16.00

10.08
13.18
16.08

10.15
13.25
16.15

10.38
13.48
16.38

11.08
14.18
17.08

11.17
14.27
17.17

Tamka

Wiosny Ludów

Sienna Grobla

Targ Rybny

12.02
15.12
18.02

12.25
15.35
18.25

12.32
15.42
18.32

12.37
15.47
18.37

Narodowe Centrum Ż. Stogi - Górki Zach.
11.20

14.30
17.20

-

11.32
14.42
17.32

Rozkład linii F6 obowiązuje codziennie od 1 lipca do 1 września 2013 r.

530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450
50

Gazeta Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
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Metropolitalny Związek Komunikacyjny
Zatoki Gdańskiej
Adres redakcji:
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
Tel. +48 58 342 25 00 Fax +48 58 342 24 99
e-mail: przystanek@mzkzg.org
Internet: www.mzkzg.org
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-
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Zespół redakcyjny:
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-

ZKM w Gdyni
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-

-
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-

Opublikowane teksty są dostępne na stronie
internetowej www.mzkzg.org. Artykułów
niezamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru
materiałów do publikacji i dokonywania skrótów
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Stogi - Górki Zach. Narodowe Centrum Ż.

75 min
Ceny biletów
Przejazd w jedną stronę

F5
F6
530

Gdynia

Jastarnia

9.00
12.30
17.30

10.15
13.45
18.45

Jastarnia

Gdynia

10.45
15.45
19.15

12.00
17.00
20.30

Rozkład linii 530 obowiązuje codziennie od 29 czerwca do 1 września 2013 r.

Normalny

Ulgowy

Rower

10 zł

5 zł

5 zł

10 zł

5 zł

5 zł

14 zł

7 zł

3 zł

Linie F5 i F6 organizuje Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (www.ztm.gda.pl; tel. +48 58 309 13 23)
Linię 530 organizuje Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (www.zkmgdynia; tel. +48 669 441 202)
ZTM w Gdańsku oraz ZKM w Gdyni nie prowadzą wspólnej sprzedaży biletów.
Informacje o ofercie Tramwajów wodnych są także dostępne na www.mzkzg.org

mzkzg.org
Kolej Tram BUS Trol
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Konkurs z nagrodami
REGULAMIN
Zapraszamy do udziału w konkursie, który jest szansą na zdobycie upominków przygotowanych przez MZKZG i City-Nav Sp. z o.o.
Upominki otrzyma pierwsze 10 osób, które w dniu 3 sierpnia 2013 r. od godz. 9:00 przyślą na adres: konkurs@mzkzg.org poprawną odpowiedź na pytanie:

W jakich polskich miastach przy pomocy wyszukiwarki połączeń komunikacyjnych jakdojade.pl można zaplanować podróż trolejbusem?
W odpowiedzi należy wymienić te miasta.
E-mail poza poprawną odpowiedzią musi zawierać także imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto).
Brak którejkolwiek z tych informacji skutkuje nieważnością zgłoszenia.
W przypadku otrzymania maili wysłanych w tym samym czasie, o ich kolejności decydować będzie kolejność odebrania przez MZKZG poczty elektronicznej.
Przesłanie maila jest równoznaczne z wzięciem udziału w konkursie i akceptacją jego regulaminu.
Osoby, które otrzymają upominki zostaną o tym powiadomione za pomocą poczty elektronicznej.
Upominki można będzie odbierać od 7 sierpnia 2013 r. w siedzibie MZKZG w Gdańsku przy ul. Sobótki 9.
Dane osobowe zostaną wykorzystane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej wyłącznie w celu weryfikacji osób nagrodzonych.
Jedna osoba może otrzymać wyłącznie jeden zestaw upominków.

Bilet metropolitalny w Twoim telefonie

KAMIL BUJAK

-

TROJMIASTO_A6_11wrzesnia.indd 2

2012-09-13 18:53:07

-

-

-

-

-

-
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Miasto bez samochodu
vs Miasto bez transportu zbiorowego
16 - 22

KAMIL BUJAK

Se

W z

HUBERT KOŁODZIEJSKI
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1943-2013

OLGIERD WYSZOMIRSKI
KATARZYNA HEBEL

-

-

70
-

-

korzystano opracowania autorstwa
Henryka Biangi, Macieja Gwiazdy
i Mariusza Józefowicza

6

Gazeta Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Przystanek metropolitalny Nr 9 www.mzkzg.org

wrzesień 2013

Cena biletu jednoprzejazdowego na
linie zwykłe [w zł]

Bilet ważny na
Gdańsk

3

88

29

Gdynię

3

80

27

Sopot

3

62*

21

3

92

31

3,20

130*

40

Wejherowo
+gminy ościenne
Wszystkie autobusy, tramwaje,
trolejbusy na terenie MZKZG

ELŻBIETA ZWARDOŃ

Liczba przejazdów,
po wykonaniu których
Cena biletu miesięcz- na podstawie biletu
nego na linie zwykłe miesięcznego „jeździ[w zł]
my za darmo”

Gazeta Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Przystanek metropolitalny Nr 9 www.mzkzg.org

CZASOWY

biletmetropolitalny
KOMUNALNY

obowiązuje w ZTM w Gdańsku
i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

KOLEJOWO-KOMUNALNY DWÓCH
ORGANIZATORÓW
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych
(SKM, PR REGIO) oraz w pojazdach:
ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni
albo MZK Wejherowo

KOLEJOWO-KOMUNALNY
WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW

* Bilet ważny w Sopocie oraz bilet MZKZG obowiązuje również na liniach pospiesznych i nocnych

obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych
(SKM, PR REGIO) oraz w pojazdach:
ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

-

24 h

72 h

30 dni albo miesięczne

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

14 zł

7 zł

28 zł

14 zł

130 zł

65 zł

JEDNOPRZEJAZDOWY

biletmetropolitalny

20 zł

8,50 zł

10 zł

–

40 zł

–

20 zł

186 zł

telefoniczny

papierowy

normalny

normalny

ulgowy

ulgowy

NA LINIE ZWYKŁE

2,80 zł 1,40 zł 3,20 zł 1,60 zł

NA LINIE NOCNE,
POSPIESZNE, SPECJALNE
I ZWYKŁE

3,80 zł 1,90 zł 4,20 zł 2,10 zł

obowiązuje w ZTM w Gdańsku
i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

17 zł

7

wrzesień 2013

93 zł

220 zł 110 zł

obowiązuje w ZTM w Gdańsku
i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

Ceny biletów miesięcznych (30-dniowych) w wybranych miastach Polski [w zł]

Łódź

Poznań

Szczecin

Śląsk

94

80

107

100

126

100*

90

80/88

144

96

185

162

150

196*

–

130/186*

semestralny 4-miesięczny

–

180

311

275

–

–

150

152/167

semestralny 5-miesięczny

275

223

380

340

–

–

185

190/209

miejski
aglomeracyjny

Warszawa Wrocław

Gdynia/Gdańsk

* Bilety te obowiązują również w pociągach

42479
84642
119268
138408
142938

2008
2009
2010
2011
2012

42479
84642
119268
138408
142938

Obszar
MZKZG

Kraków

ANNA ŚLIPSKA
150 000

142 938
138 408

140 000
130 000
119 268

120 000
110 000

Przystanek metropolitalny
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CO MI ZROBISZ,

JAK MNIE

Gapowicz w komunikacji miejskiej
HUBERT KOŁODZIEJSKI
KB

s. 3

metropolitalna

Gapowicz gapowiczowi nierówny

gapowiczem?

KG

s. 6
s. 3
Szczęśliwych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz DoSiego 2014 Roku!
życzy Zarząd
Metropolitalnego
Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej

s. 7

mzkzg.org
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CZASOWY

biletmetropolitalny
KOMUNALNY

obowiązuje w ZTM w Gdańsku
i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

KOLEJOWO-KOMUNALNY DWÓCH
ORGANIZATORÓW
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych
(SKM, PR REGIO) oraz w pojazdach:
ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni
albo MZK Wejherowo

KOLEJOWO-KOMUNALNY
WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW

obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych
(SKM, PR REGIO) oraz w pojazdach:
ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

24 h

72 h

30 dni albo miesięczne

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

14 zł

7 zł

28 zł

14 zł

130 zł

65 zł

JEDNOPRZEJAZDOWY

biletmetropolitalny

20 zł

8,50 zł

10 zł

–

40 zł

–

20 zł

186 zł

papierowy

normalny

normalny

ulgowy

NA LINIE ZWYKŁE

NA LINIE NOCNE,
POSPIESZNE, SPECJALNE
I ZWYKŁE

3,80 zł 1,90 zł 4,20 zł 2,10 zł

JAK MNIE
SZ

93 zł

220 zł 110 zł

obowiązuje w ZTM w Gdańsku
i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

grudzień 2013

CO MI ZROBISZ,

ulgowy

2,80 zł 1,40 zł 3,20 zł 1,60 zł

obowiązuje w ZTM w Gdańsku
i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

17 zł

telefoniczny
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KAMIL BUJAK

Gapowicz
w komunikacji
miejskiej
HUBERT KOŁODZIEJSKI

Integrujemy komunikację miejską

s. 1

7 rok

m
politalny
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r
t
e
m
z biletem 08-2014
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Kampania promocyjna MZKZG „Podróżujemy razem” 5

Kampania promocyjna Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej „Podróżujemy razem”

Słuchaj muzyki używając słuchawek.
Jeśli prowadzisz rozmowę telefoniczną
– rób to dyskretnie
mzkzg.org
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Za co bywacie krytykowani przez
niektórych planistów?
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bilet metropolitalny - jeden bilet na wszystko

Karty Elektronicznej
Kolej Tram BUS Trol

kupuj bilety przez internet!
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Bilet metropolitalny w Twoim telefonie

Krzyżówka z nagrodami
Rozwiąż krzyżówkę – wygraj kalendarz na 2014 rok!

TROJMIASTO_A6_11wrzesnia.indd 2

2012-09-13 18:53:07

Pierwsze 20 osób, które rozwiąże krzyżówkę i w dniu 20 grudnia 2013 r. od godz. 18.00 przyśle na adres: konkurs@mzkzg.org poprawne hasło otrzyma przygotowane przez MZKZG zestawy upominków, wśród których będą m.in.
ścienne kalendarze na 2014 r. E-mail poza poprawnym hasłem musi zawierać także imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto) uczestnika zabawy. Brak którejkolwiek z tych informacji skutkuje nieważnością zgłoszenia.
W przypadku otrzymania maili wysłanych o tym samym czasie, o ich kolejności decydować będzie kolejność odebrania przez MZKZG poczty elektronicznej. Przesłanie maila jest równoznaczne z wzięciem udziału w konkursie
i akceptacją jego regulaminu. Osoby, które otrzymają upominki zostaną o tym powiadomione za pomocą poczty elektronicznej. Upominki można będzie odbierać od 31 stycznia 2013 r. w siedzibie MZKZG w Gdańsku przy ul.
Sobótki 9. Dane osobowe zostaną wykorzystane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej wyłącznie w celu weryfikacji osób nagrodzonych. Jedna osoba może otrzymać wyłącznie jeden zestaw upominków.

Pytania:

1.
2.
3.
3

4.

4

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1. W Trójmieście spotkamy je wyłącznie w Gdańsku
2. Może być tramwajowy lub na
żądanie
3. Miejsce, do którego zmierzamy
4. Bezpieczeństwa lub ręczny
5. Jedno z trójmiejskich miast, po
którym kursują trolejbusy
6. Można się nim wybrać do Jastarni
lub na Westerplatte
7. Np. podręczny
8. Tam można znaleźć rozkłady jazdy
9. Dzięki temu urządzeniu zakupisz
bilet
10. Inaczej kolej podziemna
11. Skrót od słów Szybka Kolej Miejska
12. Ekologiczny środek transportu
miejskiego
13. Można go otrzymać za jazdę na
gapę
14. W Gdyni, niektóre z nich zasilane
są gazem ziemnym
15. Osoba zajmująca się sprawdzaniem biletów
16. Jednorazowy, okresowy lub czasowy
17. Ochrona środowiska i przyrody
18. Na nią zapisywany jest bilet okresowy
19. Zastępcza lub miejska
20. Porusza się po nich tramwaj
21. Może być szynowy lub drogowy
22. Inaczej odbierak prądu
23. Element łączący dwie części pojazdu
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